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la pobresa en el si de les famílies ateses
arreu de la diòcesi de Girona. L’estudi
s’ha elaborat en base a la realització
d’entrevistes a membres de més d’una
vintena de llars ateses a Càritas. Una de
les conclusions provisionals d’aquest
posa de relleu la possible
Diumenge XIX del temps ordinari estudi
vinculació entre les experiències
(C) , 11 d'agost de 2019.
i els processos d’adaptació en
Sv 18,6-9 / Sl 32 / He 11,1-2.8-19 / migratòries
els països d’acollida que, en molts casos,
Lc 12,32-48
desemboquen en situacions de pobresa.

Precisament, aquestes són algunes de les
reflexions de l’estudi prospectiu del nou
Observatori de la Pobresa i l’Exclusió
Social de Càritas Diocesana de Girona,
que té per objectiu conèixer l’impacte de

Diumenge XVIII durant l'any C
«Guardeu-vos de tota ambició»

M. Dolors Puigdevall Dalmau
Directora de Càritas Diocesana de Girona

Josep Codina

La pobresa que viu tan injustament una
part de la humanitat, fa bona la pregunta:
«De què serveix tenir-ho tot si al final
perdem la Vida?»
En temps de Jesús, eren els camperols
que a Galilea perdien les terres, després va
ser a l’ Amazònia. Avui, al raval de moltes
ciutats, són els més pobres que perden la casa, o els
emigrants amb dificultats que no poden refer la vida.
Davant d’aquesta realitat, cal obrir el nostre cor als valors de
l’Esperit amb la certesa de què el diner, - convertit en ídol absolut,- és el
gran enemic del projecte humanitzador de Déu. Però també fóra bo
reflexionar sobre quina és la postura de Jesús. No condemna al
«terratinent» per tenir, sinó per la seva indiferència: «Guardeu-vos de
tota ambició». El mal no està en tenir, sinó en l'egoisme i la insolidaritat.
És cert que la vanitat i el desig de poder i de diners són
consubstancials a la naturalesa humana. Ho envaeixen tot, des de persones
i organismes públics fins la jerarquia de l’Església, però no és menys cert
que les paraules del Papa Francesc ens omplen d’esperança, «Desitjo una
Església pobra i pels pobres, que surti dels palaus i vagi a la rodalia». Tant
de bo sigui així.
Mentrestant no ens enganyem, no és la riquesa del «terratinent» allò
que preocupa Jesús, sinó la seva actitud amb els pobres, la manca de
compromís. Vivim una profunda crisi d’humanitat que ens porta a una
manca de solidaritat amb les persones que són diferents.
No oblidem que la riquesa va més enllà dels diners, per això Jesús
ens obliga a preguntar-nos: On és la nostra riquesa interior? ... Quins són
els nostres valors? ... Què fem per compartir? ...
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La fragilitat dels béns materials

Jesús,
has vingut entre nosaltres per obrir els
nostres ulls
i, sobretot, el nostre cor a la veritat.
Saps que només la veritat ens pot fer
lliures
i portar-nos per camins de vida eterna.
Ens has volgut posar en guàrdia contra la
il·lusió
de pensar que les riqueses i els béns
materials
ens poden fer feliços per sempre;
tu ens dius que tenen un valor real i que
ens poden ser
molt útils per fer el bé i viure
humanament,
però que mai no deixaran de ser realitats
caduques
i que només ens seran vertaderamentútils
si els posem al servei de les persones
i del nostre creixement humà i espiritual.
Gràcies perquè m’ajudes a ser assenyat.
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C.E.ANEM A CAMINAR
Dia 10 d´agosto, sortida fora
programa BORREDA - SANT
SADURNI ROTGERS
INFANTS QUE COMBREGUEN
PER PRIMERA VEGADA
Els infants que durant dos cursos han
participat en la catequesi d’iniciació
cristiana reben per primera vegada el
sagrament de l’Eucaristia en el
transcurs d’una de les misses que se
celebren a la parròquia. Dissabte que
ve, dia 10, a la missa de les 8 del
vespre, una de les nenes que ha seguit
aquesta formació catequètica farà la
primera Comunió.
Els més vulnerables des de la
nostra mirada (IV part)
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Lectura del llibre de l’Eclesiastès (Ecl 1,2.2,21-23)

Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat i més vanitat,
tot és en va.
Després que un home s’ha esforçat a treballar amb coneixement, traça i
eficàcia, ho ha de deixar tot a un altre que no s’hi ha esforçat per res. També
això és en va, i és una gran dissort.
Perquè, de fet, què en treu l’home de tot esforç i de tot el neguit amb
què treballa sota el sol? Passa els dies en el desfici i en les penes de la seva
servitud, i de nit el seu cor no descansa. També això és en va.

Salm responsorial [Sl 89,3-4.5-6.12-13.14 i 17]
Vós feu tornar els homes a la pols / dient-los: «Torneu-vosen, fills d’Adam». / Mil anys als vostres ulls / són com un dia que
ja ha passat, / com el relleu d’una guàrdia de nit.
Quan preneu els homes, / són com un somni en fer-se de dia,
/ són com l’herba que s’espiga: / ha tret florida al matí, / al vespre
es marceix i s’asseca.
Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies / per adquirir la
saviesa del cor. / Calmeu-vos, Senyor, què espereu? / Sigueu
pacient amb els vostres servents.
Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos / i ho
celebrarem amb goig tota la vida. / Que l’amabilitat del Senyor, el
nostre Déu,/ reposi damunt els seus servents. / Doneu encert a
l’obra de les nostres mans.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
(Col 3,1-5.9-11)

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò
que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que
és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està
amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que
és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.

Per tant, feu morir allò que us lliga a la terra: fornicació, impuresa,
passions, mals desigs i l’amor al diner, que és una idolatria; no us enganyeu
els uns als altres, vosaltres que us heu despullat de l’home antic i del seu estil
d’obrar, i us heu revestit del nou, que es renova a imatge del seu Creador i
avança cap al ple coneixement.
Aquí ja no compta ser grec o jueu, circumcís o incircumcís, bàrbar o
escita, esclau o lliure, sinó que Crist ho és tot, i és de tots.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 12,13-21)

En aquell temps, un de la gent digué a Jesús: «Mestre, convenceu el
meu germà que es parteixi amb mi l’herència.» Jesús li contestà: «Bon
home, qui m’ha encomanat a mi que fes de jutge o de mediador entre
vosaltres?» Llavors digué a tothom: «Vigileu! Guardeu-vos de tota ambició
de posseir riqueses, perquè ni que algú tingués diners de sobres, els seus
béns no li podrien assegurar la vida.»
I els ho explicà amb una paràbola: «Un home ric va treure de les seves
terres unes collites tan abundants que no tenia on guardar-les. Tot rumiant es
va dir: ja sé què faré: tiraré a terra els meus graners, en construiré de més
grans, hi guardaré tot el meu gra i les altres mercaderies meves i em diré a
mi mateix: “Tens reserves per a molts anys: reposa, menja, beu, diverteixte.” Però Déu li digué: “Vas errat! Aquesta mateixa nit et reclamen el deute
de la teva vida i tot això que volies guardar-te, de qui serà? Així passa amb
tothom qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric als ulls de Déu”.»
amic, i aquest el va a trobar a mitjanit i li diu: Amic, deixa’m tres pans,
que acaba d’arribar de viatge un amic meu i no tinc res per donar-li. Qui de
vosaltres li respondria de dins estant: No m’amoïnis; la porta ja és tancada i
jo i els meus fills ja som al llit; no em puc aixecar a donar-te’ls? Us asseguro
que, si no us aixecàveu per fer un favor a l’amic, la mateixa impertinència us
obligaria a aixecar-vos per donar-li tots els pans que necessita. I jo us dic:
demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu, i Déu us obrirà,
perquè tothom qui demana obté, tothom qui cerca troba, a tothom qui truca
li obren. Si un fill demana un peix al seu pare, qui de vosaltres li donaria una
serp en lloc del peix? O bé, si li demana un ou, qui de vosaltres li donaria un
escorpí? Penseu, doncs, que si vosaltres que sou dolents, sabeu donar coses
bones als vostres fills, molt més el Pare del cel donarà l’Esperit Sant als qui
l’hi demanen.»

