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Ser ric, essent pobre? 
Sovint ens preguntem quin és 

 el pal de paller sobre el que gira tota 
la predicació de Jesús; el punt neuràlgic del que 
no podem pas . La Bona Nova de 

avetat, i aquest són 
els pobres, que en són els primers destinataris. 
Només cal que repassem un dia del que fa i diu 
Jesús, i el trobem contínuament guarint el qui 
pateix, alimentant les multituds famolenques, 

dignitat de fills de Déu els leprosos apartats de 
tot, posant en valor els humiliats i maltractats 
com els preferits de Déu. 
L
prioritària de Jesús pels 
pobres és el manament 

mor: «Us dono un 
manament nou: que us 
estimeu els uns als altres 
tal com jo us he estimat» 
(Jo 13,34). La salvació 
que ens porta Crist passa 
indefectiblement per 
aquest camí.  

Aquest cap de setmana 
celebrem la VI Jornada 
Mundial dels pobres, i el 
Papa Francesc ens 
convida a reflexionar 
entorn de la pobresa i dels descartats de la 
societat. Ens recorda que Jesús és el pobre per 
excel·lència: «Essent ric, es feu pobre per 
nosaltres, per -nos amb la seva 
pobresa» (2Co 8,9). Quina paradoxa! La pobresa 
ens fa rics? , i més 
encara de viure. Però el Papa ho té molt clar: 
«Davant els pobres no es fa retòrica, sinó que 
cal posar-se mans a la feina i pracar la fe 
involucrant-nos-hi directament, sense viaranys 
teòrics. Succeeix que alguns cristians, per una 
excessiva estimació al diner, fan un mal ús dels 
seus béns i patrimoni. Són situacions que 
mostren una fe dèbil i una esperança feble i amb 
miopia. El problema no és el diner o la riquesa, 

 

El Papa reconeix el valor i la dignitat dels pobres, 
en qui hi trobem a Crist, i ens proposa que 
repensem la nostra relació amb ells: «No es 
tracta de viure un comportament només 
asistencialista vers els pobres. No és només 

generosa que permet apropar-se al pobre». I 
això és el que ens aporta riquesa, com diu ell 
mateix: Sovint «els pobres ens evangelitzen». 
Només heu de parlar amb algun voluntari de 
Càritas, DISA, San
Filles de la Caritat i sempre ens responen el 

mateix: «Rebo més del 
que dono». Aquesta és 
la riquesa de la que ens 
parla el Sant Pare, la 
joia del trobament amb 
el qui pateix, que és 
germà nostre i fill del 
mateix Pare de tots.  

Si aquest és el camí 
que Jesús ens marca, 
amb la seva vida i 
missatge, podem 
defugir-lo? És el somni 
del Papa Francesc: 
«Com desitjo una 
Església pobre i per als 
pobres!» Nosaltres, a la 

Sagrada Família, «la Catedral dels pobres» 
(aquest és el títol del quadre d en Joaquim Mir 
que il·lustra aquest article), hem de tenir molt 
presents les paraules de Santa Maria, en el cant 
del Magnificat, en el que ens deixa clar com 
actua el nostre Déu: «Derroca els poderosos del 
soli i exalça els humils; omple de béns els 
pobres i els rics se n tornen sense res» (Lc 1,52). 

Per tot plegat, som convidats a enrobustir la 
nostra Caritat, i el Papa ens ho diu molt clar: «Els 
pobres, abans que ser objecte de la nostra 
almoina, són subjectes que ens ajuden a 
alliberar-nos dels nostres lligams, pors i 
superficialitats». 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Confirmació 

Dominiques 
Divendres, 18 de novembre, a les 18:00 h 

Un grup de joves de l escola de les Dominiques 
del carrer de Mallorca, tan properes a la nostra 
parròquia, rebran a la cripta de la Sagrada Famí-
lia el sagrament de la confirmació, de mans del 
bisbe. També el rebran alguns adults de la par-
ròquia que s hi han estat preparant. 

Mans  Unides  
Aquest divendres passat, 11 de novembre, va 
tenir lloc a la cripta de la Sagrada Família un 
concert solidari del «Cor Turull», de gòspel, a 
favor de Mans Unides, una associació d Església 
que lluita contra la fam al món. 

Des de fa molts anys la Carme Reoyo és l enllaç 
d aquesta associació a la nostra parròquia. Per 
la urgència del tema, creiem que val la pena 
organitzar un grup que vetlli perquè tots els 
fidels de la Sagrada Família n estiguem al cas. 
Els interessats a participar-hi ho poden comu-
nicar als mossens o a la secretaria de pastoral. 

 
 

MISA DE LA VIRGEN 
DE CHIQUINQUIRA 
20 de novembre - 17:00 h 

Cripta de la Sagrada Familia 
organizada por el Ensamble de Cuatros 
Acceso libre hasta completar el aforo 

 


