Les obres de misericòrdia corporals i espirituals
Dignificar tota persona
La Declaració Universal dels Drets Humans va ser adoptada i proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions
Unides, resolució 217 A (III), el dia 10
de desembre de 1948 al palau Chaillot
de París (França).
A l’article 25, apartat 1 hi llegim: “Tota
persona té dret a un nivell de vida que
asseguri la seva salut, el seu benestar i
el de la seva família, incloent alimentació, vestit, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris; tota
persona té dret a la seguretat en cas
d’atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en altres mancances de subsistència per circumstàncies independents
de la seva voluntat”. I a l’apartat 2: “La
maternitat i la infantesa tenen dret a
una cura i a una assistència especials.
Tots els infants, nascuts d’un matrimoni o fora d’un matrimoni, gaudeixen
d’igual protecció social”.
Encara que no ens agradi veure-ho i escoltar-ho, cada dia hi ha més persones
al món mancades de molts o de tots
aquests drets.

L’obra de misericòrdia
Corporal “Vestir els despullats”, agafada en
sentit literal, seria proporcionar vestit a qui
no en té. Com ha anat
sortint en altres obres
de misericòrdia, cal anar
més enllà i proporcionar
a tota persona els complements indispensables per al
seu creixement integral: la sanitat, l’educació, la cultura, la religió, les
relacions amb els altres... tot allò que
dignifica i humanitza la persona.
Cadascú de nosaltres, seguidors i seguidores de Jesucrist Ressuscitat, estem cridats a deixar enrere la “nuesa”
de l’home/dona vells, com ens diu sant
Pau: I us heu revestit de l’home nou,
que es va renovant a imatge del seu
creador i avança cap al ple coneixement
(Col 3,10); i a portar la Bona Notícia
perquè molts d’altres també se’n puguin revestir.
CARME GOMÀ

Pregària
Jesucrist, rostre de la Misericòrdia del Pare,
conscients de la negació dels drets
que pateixen tantes persones,
et demanem que ens ajudis
a mirar amb ulls misericordiosos
i a actuar amb eficàcia perquè arreu les persones
puguin viure amb la dignitat que mereixen.
Fes-nos portadors de la Bona Notícia
que allibera i dignifica tota persona.
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