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 Pregària
Pare de misericòrdia, ajuda’ns a practicar, estimant,

l’Obra de Misericòrdia Corporal  
de donar de menjar al famolenc.

Fes que l’acció alliberadora vagi més enllà:  
que el pa alimenti el cos i la teva Paraula l’esperit.

Oferir més que pa...
“Passem de la indignació a l’acció alli-
beradora” és el treball de la prioritat 
d’aquest curs a l’ACO (Acció Catòlica 
Obrera). Una militant deia que l’in-
digna tantes persones que neguen la 
realitat, i l’allibera la quantitat de gent 
disposada a ajudar on calgui una ac-
tuació efectiva.

És una realitat que molts habitants 
del món pateixen el flagell de la fam i 
que a prop nostre hi ha persones que, 
si no fos per la solidaritat de la gent 
canalitzada per ONGs inspirades en 
la Doctrina Social de l’Església, com 
Càritas i Mans Unides, no podrien 
subsistir. La lluita contra la fam i la 
malnutrició, la pobresa i el subde-
senvolupament, la malaltia i la falta 
d’instrucció; i també contra les causes 
de tot això (injustícia i desigualtat en 
el repartiment dels béns, ignorància i 
prejudicis, indiferència i crisi de valors 
humans) està en plena sintonia amb 
l’encíclica Laudato si’ del papa Fran-
cesc, que diu: “El desafiament urgent 
de protegir la nostra casa comuna in-
clou la preocupació d’unir tota la fa-
mília humana en la recerca d’un des-
envolupament sostenible i integral, 

ja que sabem que les 
coses poden canviar”. 

Comptant sempre amb 
l’ajut de Déu, tal com 
diu el mateix Papa:

“El Creador no ens 
abandona, mai no ha fet 
marxa enrere en el seu 
projecte d’amor, no es pe-
nedeix pas d’haver-nos creat. 
La humanitat encara posseeix la ca-
pacitat de col·laborar per a construir 
la nostra casa comuna”. 

No oblidem les altres entitats, no d’Es-
glésia, que també fan aquesta tasca 
complementària de l’administració, i 
que tant unes com altres compleixen 
la voluntat del papa Francesc amb 
una tasca més integral:

“...D’aquesta manera hom té cura del 
món i de la qualitat de vida dels més 
pobres, amb un sentit solidari que és 
al mateix temps consciència d’habi-
tar una casa de tots que Déu ens ha 
prestat. Aquestes accions comunitàri-
es, quan expressen un amor que es 
lliura, poden convertir-se en intenses 
experiències espirituals”.


