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«Allarga la mà al pobre» (cf. Sir. 7,32). L’antiga saviesa ha

formulat aquestes
paraules com un codi sagrat que cal seguir en la vida. Avui ressonen amb tot el seu significat per ajudar-nos
també a nosaltres a posar la nostra mirada en l’essencial i a superar les barreres de la indiferència. La
pobresa sempre assumeix rostres diferents que requereixen una atenció especial en cada situació
particular; en cada una d’elles podem trobar Jesús, el Senyor, que ens va revelar que estaria present en els
seus germans més dèbils (cf. Mt 25,40)(Paraules del Papa en el Missatge d'aquesta jornada mundial)

Amb aquestes paraules el Papa ens esperona perquè aquesta jornada no sigui només un dia
a l'any per en recordar-nos dels pobres, sinó quelcom que hem de tenir present tots els dies,
perquè sempre tindrem pobresa al nostre voltant i sempre podem tenir una mà estesa a
l'altra víctima de qualsevol tipus de pobresa.

Presideix la celebració de l'Eucatistia Mossèn Joan Costa,
Delegat de Pastoral social

Litúrgia del perdó amb textos del Papa Francesc
Jesús tingueu pietat Lector 1. Ens diu el Papa en la Encíclica Fratelli tutti: 4. L’encontre amb una persona en

condició de pobresa sempre ens provoca i interroga. Com podem ajudar a eliminar o almenys alleujar la seva marginació i
sofriment? Com podem ajudar-la en la seva pobresa espiritual? La comunitat cristiana està cridada a involucrar-se en aquesta
experiència de compartir, amb la consciència que no li és permès delegar-la a altres. I per ajudar els pobres és fonamental viure la
pobresa evangèlica en primera persona. No podem sentir-nos «bé» quan un membre de la família humana és deixat al marge i es
converteix en una ombra. El crit silenciós de tants pobres ha de trobar el poble de Déu en primera línia, sempre i arreu, per a
donar-los veu, defensar-los i solidaritzar-se amb ells davant tanta hipocresia i tantes promeses incomplertes, i convidar-los a
participar en la vida de la comunitat.

Senyor, et demanem perdó per totes les vegades que no hem viscut amb austeritat i hem malbaratat les
riqueses del món, sense tenir cura dels que ho passen malament.

Crist, tingueu pietat Lector 2. Ens diu el Papa: Les males notícies són tan abundants a les pàgines dels diaris, en els
llocs d’Internet i a les pantalles de televisió, que ens convencen que el mal regna sobirà. No és així. És cert que està sempre present
la maldat i la violència, l’abús i la corrupció, però la vida està entreteixida d’actes de respecte i generositat que no sols compensen
el mal, sinó que ens empenyen a anar més enllà i a estar plens d’esperança.

Senyor, et demanem perdó per les vegades que la situació que vivim ens fa perdre l'esperança en comptes
de ser més generosos i d'esperonar a la societat amb la nostra denúncia de la injustícia i la desigualtat
social..

Ens diu el Papa: Lector 3. Aquest moment que estem vivint ha posat en crisi moltes certeses. Ens sentim més pobres i dèbils
perquè hem experimentat el sentit del límit i la restricció de la llibertat. La pèrdua de treball, dels afectes més estimats i la
falta de les relacions interpersonals habituals han obert de cop horitzons que ja no estàvem acostumats a observar. Les
nostres riqueses espirituals i materials van ser posades en qüestió i descobrim que teníem por. Tancats en el silenci de casa
nostra, redescobrim la importància de la senzillesa i de mantenir la mirada fixada en allò que és essencial. Hem madurat
l’exigència d’una nova fraternitat, capaç d’ajuda recíproca i d’estima mútua. Aquest és un temps favorable per a «tornar a
sentir que ens necessitem els uns als altres, que tenim una responsabilitat pels altres i pel món.

Senyor, et demanem perdó per les vegades que ens hem tancat en nosaltres mateixos, sense mantenir la mirada
fixa en allò que és elemental: que tots ens necessitem els uns als altres.

Litúrgia de la paraula, peticions i ofrenes

Estimar, estimar, estimar..... la gran lliçó del Papa

Una safata de la taula de fraternitat

L'amistat i l'acollida
ernitat

El record dels morts del carrer

El pa i el vi de l'Eucaristia



Oferim aquesta safata que representa la mà que s'allarga als germans amb les necessitats bàsiques que
tots necessitem i que, per diferents causes no arriben a tots...



Oferim, simbòlicament, l'amistat entre els nostres voluntaris i els acollits, tot demanant a Déu que
cada vegada siguin més els llaços que ens uneixen a tots el humans, acompanyant-nos els uns als altres



Oferim aquest record dels nostres germans que han mort en el carrer i demanem a Déu, sigui
possible entre la Administració i la societat que l'habitatge, -un dels drets fonamentals- no sigui un dels
problemes més greus de les grans ciutats.



I ara, oferim el pa i el vi que es partirà i repartirà com el símbol més gran de la celebració: Jesús que es
dona en aliment al poble i es parteix per tots, rics i pobres enllaçats per l'amor.

Litúrgia Eucarística

I... comiat

Adoració al Santíssim portat fins a l'església

Perquè tinguem un record de la IV Jornada dels pobres l'any de la pandèmia.
Viqui Molins

