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És a les teves Mans... Unides!
Vuit-cents milions de persones passen fam a tot 
el món segons les Nacions Unides; dos mil tres-
cents milions de persones no tenen accés a 

  que cada nou 
segons mor una persona de fam al món (feu-vos 
càrrec de quantes persones moriran mentre 
llegiu aquestes ratlles!!). Les xifres de la xacra de 
la fam són esgarrifoses i, massa sovint, de sentir-
les, ja ni ens afecten. Senzillament l hem 
acceptat com un mal establert i irremeiable, 
com si no hi hagués res a fer. Podem els 
cristians acceptar aquesta 
actitud? 
donada el Papa Francesc 
aquests darrers dies dient-nos: 
«Un terç de la producció 
alimentaria mundial es malmet. I 
mentrestant els nostres 
germans moren de fam! No 
podem emprar així els recursos 
de la creació, cal custodiar i 
compartir els béns, vetllant 
perquè tothom tingui allò 
necessari. No malbaratem allò 
que tenim! No consumim més 
del que ens és imprescindible!» 
I afegia en un altre discurs: «Si 
un any no fabriquéssim 
armament i destinéssim aquests 
diners als països amb problemes 
nutricionals, erradicaríem la 
xacra de la fam». 

Mans Unides
contra aquest flagell, en la seva campanya 

, interpel·la directament el nostre 
compromís cristià. El lema, «Frenar la desigualtat 
és a les teves mans», és un clam a les nostres 
consciències, convidant-nos a col·laborar 
econòmicament i amb la pregària per ajudar a 
resoldre aquest dramàtic conflicte endèmic, que 
sembla passar desapercebut, però que, any rere 
any, fa estralls en milers i milers de persones. 

Cal que ens gratem la butxaca a favor dels 
nostres germans que pateixen la pesta de la 
gana mitjançant aquesta campanya al seu favor, 

sense oblidar la crida que ens fa el mateix Jesús: 
«Perquè tenia fam, i em donàreu menjar» (Mt 
25,42). Des de sempre, la celebració de 

necessitats dels més desafavorits. Les ofrenes a 
l  juntament 
amb el pa i el vi per ser consagrats, presentem la 
nostra almoina per aquells que ho passen 
malament. No pot ser que donem només d allò 
que ens sobra, sinó que cal que signifiqui també 
allò al que nosaltres som capaços de renunciar, 

essent conscients que hi ha 
germans nostres que passen 
gana. Les primeres comunitats 
cristianes ho tenien molt 
present. El llibre dels Fets dels 
Apòstols ens recorda que a les 
primeres comunitats cristianes 
«ningú no vivia en la indigència 
perquè venien el que tenien i 
ho posaven als peus dels 
apòstols» (Ac 4,34). 

ens rem
cristiana 
pateixen. Així, sant Cebrià, al 
segle II, ens diu: «Quan els qui 
tenen més no porten a 

qui pateixen, no celebren 
!». Una admonició 

que ens pot semblar dura, però 
que ens recorda el vincle indestructible entre la 
fracció del pa i la nostra donació als necessitats. 
I sant Agustí ens diu: «El menjar de més que tens 
al rebost pertany a qui passa gana, i el que tens 
de més és fam per al teu germà». Anem, doncs, 
més enllà de la humana solidaritat i demanem el 
do de veure en el famolenc el nostre germà i de 
veure també l enorme desigualtat que hi ha 
arreu del planeta entre uns països rics i altres 
afamats. Com ens diu Mans Unides: «Frenar la 
desigualtat és a les teves mans». Som-hi, doncs! 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Funeral Carme Meneses 
Divendres, 10 de febrer, a les 18:30 h 

A la cripta de la Sagrada Família 

El passat 30 de gener d enguany va morir la 
Carme Meneses, gran col·laboradora de la par-
ròquia de la Sagrada Família i coordinadora de la 
pastoral de la salut, tant de la parròquia com de 
l arxiprestat durant molts anys. La missa de fu-
neral per ella serà el proper divendres, 10 de 
febrer, a les 18:30 h, a la cripta de la Sagrada 
Família. Serà presidida per Mn. Lluís Bonet, amb 
qui va col·laborar durant tants anys. 

Santa  Eulàlia 
Diumenge, 12 de febrer 

Diumenge que ve, 12 de febrer, celebrem a la 
ciutat de Barcelona la festa de Santa Eulàlia, que 
n és la patrona juntament amb la Mare de Déu 
de la Mercè. Per això totes les misses d aquest 
diumenge seran de la santa, verge i màrtir, que 
està enterrada a la cripta de la Catedral de Bar-
celona, a la qual es podrà accedir aquell dia. 

 

 

 
 

SOPAR  DE  LA  FAM 
Divendres, 10 de febrer, a les 21:00 h,  

en els locals parroquials 

Mireia Angerri Feu, presidenta-delegada  
de Mans Unides Barcelona, 

ens parlarà de la nova campanya  
 

 
Després compartirem el típic sopar de la fam 

 

en la seva Campanya contra la Fam. 


