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LES OBRES DE MISERICÒRDIA
CORPORALS

seus deixebles: «Quan el Fill de l’home vindrà amb el
seu poder, acompanyat de tots els àngels, s’asseurà
al seu tron gloriós i es reuniran davant d’ell tots els
pobles. Llavors els separarà entre ells com un pastor
separa les ovelles i les cabres, i posarà les ovelles a
la dreta, i les cabres a l’esquerra. Després el Rei dirà
als de la seva dreta: “Veniu, beneïts del meu Pare:
preneu possessió del Regne que ell us tenia preparat
des de la creació del món. Vosaltres, quan jo tenia
fam, em donàreu menjar; quan tenia set, em donàreu beure; quan era foraster, em vau acollir; quan
em veiéreu despullat, em vau vestir; quan estava
malalt, em vau visitar; quan era a la presó, vinguéreu a veure’m”. Els justos li respondran: “Senyor,
¿quan us vam veure afamat i us vam donar menjar,
o que passàveu set, i us vam donar beure? ¿Quan
us vam veure foraster i us vam acollir, o despullat, i us vam vestir? ¿Quan
us vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure-us?”. El Rei els respondrà: “Us ho dic amb tota veritat: Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests
germans meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi”. Després dirà als de la
seva esquerra: “Lluny de mi, maleïts: aneu-vos-en al foc etern preparat
per al diable i els seus àngels. Vosaltres, quan jo tenia fam, no em donàreu
menjar; quan tenia set, no em donàreu beure; quan era foraster, no em vau
acollir; quan em veiéreu despullat, no em vau vestir; quan estava malalt o a
la presó, no em vau visitar”. Ells li respondran: “Senyor, ¿quan us vam veure
afamat o que passàveu set, foraster, despullat, malalt o a la presó, i no vam
fer res per vós?”. Ell els contestarà: “Us ho dic amb tota veritat: Tot allò que
deixàveu de fer a cadascun d’aquests, per petit que fos, m’ho negàveu a mi”.
I aniran als suplicis eterns, mentre que els justos entraran a la vida eterna».
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Pregària

Mateu 25,31-46 En aquell temps Jesús digué als
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3. Vestir el despullat

1. Donar menjar a qui té fam
Comparteix el teu pa amb els qui
passen fam (Is 58,7). El nostre pa de
cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia
d’avui (Mt 6,11). Doneu-los menjar vosaltres mateixos (Mt 14,16). El drama
de la fam en el món crida els cristians a
una responsabilitat efectiva envers els
germans, tant en els comportaments
personals com en la solidaritat amb la
família humana (CEC, 2831). Modifiquem la nostra relació d’avui amb els
recursos naturals, l’ús del sòl; modifiquem el consum, sense caure en l’esclavitud del consumisme; eliminem el
malbaratament i així vencerem la fam
(papa Francesc a la FAO, 2014).

Llavors el Senyor Déu va fer túniques
de pell i va vestir l’home i la dona (Gn
3,21). Uns bandolers el despullaren,
l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo
mig mort (Lc 10,30). De pressa,
porteu el vestit millor i poseu-l’hi,
poseu-li també l’anell i les sandàlies
(Lc 15,22). Tots els qui heu estat batejats en Crist us heu revestit de Crist
(Ga 3,27). 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). També tot allò que
digniﬁca i humanitza (sanitat, educació, cultura…).

2. Donar beure a qui té set
Oh, tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els qui no teniu diners. Compreu i
mengeu, veniu i compreu llet i vi sense diners, sense pagar res (Is 55,1). Tothom
qui doni un got d’aigua pel fet que sou de Crist, en veritat us dic que no quedarà
sense recompensa (Mc 9,41). Si algú té set, que vingui a mi, el qui creu en mi que
begui. Perquè diu l’Escriptura: del seu interior brollaran rius d’aigua viva (Jn 7,3738). Qui tingui set, que vingui. Qui vulgui, que prengui aigua de la vida, sense
pagar res (Ap 22,17). Aquest món té un greu deute social amb els pobres que no
tenen accés a l’aigua potable, perquè això és negar-los el dret a la vida radicat en
la seva dignitat inalienable (papa Francesc, Laudato si' 30). També set de justícia
social, d’acompanyament en el sofriment…
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4. Acollir el foraster
Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat vostre, en el vostre país, no
l’exploteu. Al contrari, considereu-lo com un nadiu, com un de vosaltres. Estima’l com a tu mateix, que també vosaltres vau ser immigrants al país d’Egipte
(Lv 19,33-34). ¿No n’hi ha hagut cap que tornés a donar glòria a Déu fora
d’aquest estranger? (Lc 17,18). Practiqueu amb deler l’hospitalitat (Rm 12,13).
Ara, doncs, ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i
membres de la família de Déu (Ef 2,19). No us oblideu de practicar l’hospitalitat; gràcies a ella alguns, sense saber-ho, van acollir àngels (He 13,2). Estimat,
demostres que ets fidel quan treballes pels germans, i més si són forasters (3Jn
1,5). Els immigrants han de ser rebuts en tant que persones, i ajudades, amb
les seves famílies, a integrar-se en la vida social (Compendi de Doctrina Social
de l’Església, 298).

5. Visitar i atendre els malalts
No deixis de visitar els malalts, que amb coses així et faràs estimar (Sir 7,35).
Ell et perdona les culpes i et guareix de tota malaltia (Sl 103,3). Jesús recorria
totes les viles i pobles, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del
Regne i guarint malalties i xacres de tota mena (Mt 9,35). El metge no el necessiten els qui estan bons, sinó els qui estan malalts (Mt 9,12). Si entre vosaltres
algú està malalt, crideu els vostres preveres perquè l’ungeixin amb oli en el
nom del Senyor i preguin per ell. Aquella oració, feta amb fe, li serà saludable:
el Senyor el posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi comès (Jm 5,14-15).
El malalt és el símbol del Crist sofrent, el llit no és altra cosa que la creu on el
malalt sofreix; el malalt és la víctima que sofreix, el llit és l’altar on s’immola
(beat Pere Tarrés). L’Església ha rebut del Senyor l’encàrrec de guarir els malalts
i intenta dur-lo a terme tant per la cura donada als malalts com per la pregària
d’intercessió amb què els acompanya (CEC, 1509).
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6. Visitar els presos i redimir els captius
Traieu-me de la presó (Sl 142,8). M’ha enviat a
proclamar als captius la llibertat…, a posar
en llibertat els oprimits (Lc 4,18). Us perseguiran, us portaran a les sinagogues
i a les presons (Lc 21,12). Mentre Pere
era a la presó ben vigilat, la comunitat
pregava a Déu intensament per ell (Fets
12,5). Vau compartir els sofriments dels
presos (He 10,34). Recordeu-vos dels
presos com si fóssiu presos amb ells (He
13,3). Anunciar l’alliberament a tots els
qui són presoners de les noves esclavituds
de la societat moderna (papa Francesc, Misericordiae Vultus, núm. 16). Cap cel·la no està tan
aïllada per excloure el Senyor; Ell és allí, plora amb ells,
treballa amb ells, espera amb ells (papa Francesc a la presó de
Rebibbia, abril 2015).

7. Enterrar els difunts
Si mai veia el cadàver d’un meu compatriota abandonat darrere les muralles de Nínive, jo l’enterrava (Tb 1,17). Fou crucificat, mort i sepultat (Credo).
Enterrar amb dignitat tothom, sobretot els morts en guerres, catàstrofes,
pobresa… Donar consol i esperança als familiars. L’Església que, com a Mare,
ha dut sacramentalment en el seu si el cristià durant el pelegrinatge terrenal,
l’acompanya al final del seu camí per posar-lo a les mans del Pare (CEC, 1683).
Perquè la mort, Senyor, no destrueix la vida dels qui creuen en vós, tan sols la
transforma; i quan se’ls desfà la casa de l’estada terrenal, en troben una altra
d’eterna en el cel (Prefaci de difunts, I).
Les 6 primeres corporals estan basades en el text de Mt 25,31-46.
Feliços els pobres: el Regne de Déu és per a vosaltres (Lc 6,20). Són un testimoni concret de l’opció preferencial pels pobres, ja que donen resposta
als diferents tipus de pobreses del proïsme.
Centre de Pastoral Litúrgica

Obres de misericòrdia 1.indd 4

Full verd

06/06/16 12:55:38

