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PER COMENÇAR…

El berenar de la fam. De menjar n’hi ha de sobres al món…

Però està molt mal repartit! Després de veure aquest vídeo poseu-vos en taules, i prepareu-vos
per a berenar. Feu 4 grups asseguts en 4 taules. A una se’ls repartirà només arròs, a una altra fruits
secs i a una altra patates chips. De beure aigua. A la quarta taula en canvi se’ls donarà pastes de forn
de molts tipus i sabors, amb coca-cola, fanta, colacao etc. Una vegada heu berenat, com ha anat? Com
us heu sentit? Creieu que té alguna cosa a veure amb el que succeeix al món? Què podem fer?món? Què
podem fer?
Material: 4 taules, arròs, fruits secs, chips, aigua, croissants i pastes de forn, coca-cola, fanta, colacao

EL HAMBRE EN EL MUNDO

ESTUDI DE L’EVANGELI
Multiplicació dels pans i els peixos (Mc 6, 34-44)
Una de les feines més importants que fan les nostres Càritas
parroquials en aquest moment és donar aliments.
El cristians, seguint el manament del Senyor d’estimar Déu i els
germans, hem de compartir els aliments que tenim amb els qui
no tenen res o tenen menys; per això Càritas no és almoina només, és justícia!
Però la gent també té moltes altres necessitats. El pa material no
és suficient. Potser també tenen necessitat d’afecte, de seguretat, d’un tracte d’igual a igual i no de pobres que ens fan pena.
Què seria del món sense Déu, sense amor? Si Déu és el més gran
que tenim, la gent que no el té és la més necessitada, i potser no
ho sap. Per això l’acció més gran de Càritas hauria de ser donar a
Déu a qui no el coneix. Ensenyar, a qui no ho sap o ho ha oblidat,
que el Pa veritable és Aquell que baixa del cel per donar vida al
món. (Jn 6, 51)
El pa és Jesucrist, fet aliment en cada eucaristia, que ens alimenta i ens dóna forces per caminar per aquesta vida.Potser
algun dia jo podria perdre-ho tot, podria necessitar que algú em
donés aliments, però si tinc Déu en mi, no ho perdo tot; de fet,
ho tinc tot.
Contempla Jesús en aquest evangeli, Ell mira la gent malmenada, com ovelles sense pastor. No només veu la seva necessitat
d’aliment, veu la necessitat de ser acompanyades, instruïdes.
Abans de partir el pa, s’asseu a parlar-los de Déu, del seu Regne.

De fet, aquest evangeli és com el relat d’una missa. Primer
hi ha la part de les lectures i l’homilia, després la part de
l’altar i la comunió.
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Veus la relació entre les dues obres de misericòrdia?
Ensenyar i donar menjar?
Déu és el més important per a tu? Si és així, parles de Déu als qui t’envolten? Vols que sigui també important per a ells? Els ensenyes a creure en Déu i a estimar com Jesús ens ha estimat? O te n’amagues?
Procures formar-te, llegir la Bíblia, resar, etc., per conèixer i estimar
més i més Jesús i així poder ensenyar-ho als altres? Perquè recorda
que ningú pot donar allò que no té.
I després, què dónes? Com ho dónes?
Comparteixes el que tens? Dónes part dels teus diners a l’església per
ajudar els pobres?
O deixes que ho facin els teus pares?
Jesús necessita la poqueta cosa que poden oferir-li,
cinc pans i dos peixos, què és això?

Tan poc! Ell també et necessita i no cal que puguis fer grans
coses, la més petita cosa feta amb amor, Jesús la farà créixer.

JERZY POPIELUSZKO:
La força de la llibertat

Molt sovint, quan escoltem les paraules de
Jesús: donar pa a qui té gana o aigua a qui té set (cf. Mt
25,35), pensem potser en donar aliments, i és ben cert i
necessari, però donar pa i aigua també vol dir donar allò
que els falta per viure en dignitat. Això va ser el que va fer
J. Popieluszko: defensar els drets de les persones perquè
poguessin treballar i guanyar-se dignament el seu sosteniment. Aquest jove mossèn va denunciar les injustícies
a les quals estaven sotmesos els treballadors polonesos
sota la dictadura comunista. Per aquest motiu, amb 37
anys va ser assassinat el 19 d’octubre de 1984, llançat lligat
al riu Wisla.
Ell va “alimentar” els treballadors oprimits reclamant des del sindicat unes millors condicions laborals, més
llibertat, capacitat de denunciar i fer-se escoltar, etc. Aquesta
llibertat sense por li venia de l’amor incondicional a Déu i als
altres. Ell va ser l’aliment del seu poble, perquè dia a dia ho
reclamava des dels seus sermons a missa, programes de
ràdio...; per aquest motiu, i com a reacció a la seva mort, el
poble es va aixecar i es va rebel·lar contra el règim comunista; va ser la primera victòria del poble, que va aconseguir
més llibertat. J. Popieluszko els va donar l’aliment necessari:
vèncer l’opressor des de l’amor i la llibertat.
Per conèixer més sobre ell pots mirar la pel·lícula:
“Popieluszko: la libertad está en nosotros”.

FES MISERICÒRDIA
A la necessitat de la persona humana, els cristians sempre hem procurat
donar-hi resposta. A la fam, primer problema polític al nostre món, també
li hem volgut donar enfront la fam d’aliments... Donar menjar recupera la
persona físicament i enfront la fam de cultura... ensenyar a qui no sap promociona la persona en plenitud.

Dóna menjar
a qui té fam!

Pregunteu a la comunitat parroquial més propera per
un MENJADOR SOCIAL i oferiu-vos a fer de voluntaris
o senzillament apropeu-vos a veure com funciona.

Ensenya a
qui no sap!

Quantes escoles cristianes coneixeu?
Busqueu un ideari d’una escola cristiana.
Què les caracteritza?

MISERICÒRDIA:

La biga mestra de l’Església
Jesús de Natzaret amb la seva paraula, amb els seus gestos i amb tota
la seva persona revela la misericòrdia de Déu.
La misericòrdia és la font d’alegria,
de serenitat i de pau;
és condició per a la nostra salvació,
és la paraula que revela el misteri
de la Santíssima Trinitat,
és l’acte últim i suprem amb
el qual Déu ve al nostre encontre,

és la llei fonamental que habita
en el cor de cada persona
quan mira amb ulls sincers el germà
que troba en el camí de la vida,
és la via que uneix Déu i l’home,
perquè obre el cor a l’esperança
de ser estimats malgrat el
límit del nostre pecat.
Misericordiae Vultus 1 i 2

I per tu, què és la misericòrdia?

Aquest estiu... A la JMJ de Cracòvia!
Aquest estiu anirem a un país anomenat Polònia. No està gaire lluny d’aquí, però de vegades ens costa situar-lo al mapa. Si us diem alguns
països veïns, aclarirem una mica el panorama: Alemanya, Txèquia, Ucraïna, Bielorússia o Rússia. Parlen el polonès, una llengua eslava.
Suposo que porteu bé l’anglès, però no us preocupeu, perquè el llenguatge del compartir i de l’amistat és universal.
Polònia és molt gran. Varsòvia, la capital, està al mig, una mica cap a l’est. Nosaltres coneixerem el sud, Cracòvia, Katowice,
Czestochowa... Però això ja ho explicarem un altre dia.
És un país molt catòlic (el 89%) i el seu naixement va lligat a l’arribada del cristianisme, vora l’any 980 d.C.
Polonesos coneguts, n’hi ha molts. Per exemple: Copèrnic l’astrònom, Chopin el músic, Lech Walesa el polític, Lewandowski el
jugador de futbol, Kubica el pilot de Fórmula 1, Polanski el director de cinema, i Karol Wojtyla el papa Joan Pau II.
I recordeu: Polònia i Cracòvia no són només programes de tele!!!

PREGÀRIA
Cant. Taizè: Heureux qui s’abandonne a toi
Feliç el qui s’abandona a tu,
oh Déu, en la confiança del cor.
Tu ens guardes en la joia,
la senzillesa, la misericòrdia.
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Salm 146________________________________
Lloa el Senyor, ànima meva.
Lloaré el Senyor tota la vida,
cantaré al meu Déu mentre sigui al món.
No confieu en els poderosos,
homes incapaços de salvar.
Quan expiren, tornen a la terra
i aquell dia es desfan els seus plans.

Feliç el qui troba ajuda en el Déu de Jacob
i espera en el Senyor, el seu Déu,
que ha fet el cel, la terra i el mar,
i tot el que s’hi mou!
Ell es manté fidel per sempre,
fa justícia als oprimits,
dóna pa als qui tenen fam.
El Senyor allibera els presos,

el Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els qui ensopeguen,
el Senyor estima els justos;
el Senyor guarda els forasters,
manté les viudes i els orfes,
però capgira els camins dels injustos.
El Senyor regna per sempre;
és el teu Déu, Sió, per tots els segles.

.

