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Certament, la desigualtat no entra en els 
plans de Déu. Des de la fe, com a cristians,  
hem d’afirmar que Déu ens estima tots i 
que no fa distincions. Però els éssers hu-
mans hem introduït en el món les distin-
cions, les categories, i al llarg de la història  
s’han anat formant abismes de desigual- 
tat entre nosaltres. Injustícies i desigualtats  
que produeixen patiment a moltes perso-
nes, pobresa, marginació, fam, malalties  
que no poden ser ateses…

La realitat és que actualment uns 8,7 mi- 
lions de persones moren de fam cada any,  
24 mil al dia, una cada 4 segons, dels quals  
2,7 milions són infants. I això sense comp-
tar els que moren per manca d’atenció sa- 

nitària, de medicaments, i els que viuen 
sense possibilitat de rebre una educació 
digna i per això tampoc tindran mai la 
possibilitat d’accedir a un treball digne. 

Mans Unides va néixer l’any 1959 com a ini- 
ciativa de les dones d’Acció Catòlica que  
es van sentir cridades a donar respos-
ta a la situació de la fam en el món i van 
organitzar la Campanya contra la Fam 
en el Món, dedicant una jornada a reco- 
llir recursos mitjançant una col·lecta a les  
parròquies i les escoles destinada als paï- 
sos de l’Àfrica i l’Índia. Aquesta jornada 
se celebra des de llavors el segon diu-
menge de febrer i ha dut a terme en tots 
aquests anys una gran tasca tant de sen- 

sibilització com d’ajudes concretes a molts  
països i ho continua fent.

La seva missió és, per tant, lluitar contra  
la fam i la manca de desenvolupament 
i d’educació, i treballar per erradicar les 
causes estructurals que produeixen la in- 
justícia, la desigualtat en el repartiment 
dels béns i les oportunitats entre les per-
sones i els pobles.

Recordar això no és més que recordar 
que Déu estima tots els homes, no fa dis-
tincions, vol el seu bé i la seva salvació i  
per això cal treballar també per a una mi- 
llora de les condicions de la vida humana  
a la terra. 

El papa Francesc afirma a la seva Carta  
encíclica Fratelli tutti: «Tot ésser humà té 
dret a viure amb dignitat i a desenvolupar- 
se integralment, i aquest dret bàsic no 
pot ser negat per cap país… Quan aquest 
principi elemental no queda salvat, no hi 
ha futur ni per a la fraternitat ni per a la su- 
pervivència de la humanitat» (Fratelli tut - 
ti, núm. 107).

Recordem per acabar el que també ense- 
nya el papa Francesc a la seva Encíclica  
Laudato si ’: «El desafiament urgent de pro- 
tegir la nostra casa comuna inclou la preo- 
cupació d’unir tota la família humana en 
la recerca d’un desenvolupament soste- 
nible i integral, ja que sabem que les coses  
poden canviar. El Creador no ens abando- 
na, mai no ha fet marxa enrere en el seu 
projecte d’amor, no es penedeix d’haver- 
nos creat. La humanitat encara té la ca- 
pacitat de col·laborar per construir la nos- 
tra casa comuna» (Laudato si ’, núm. 13). 

Avui tenim la col·lecta de Mans Unides, la  
fam malauradament segueix present en  
el nostre món.

Déu no vol la desigualtat
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

IGNASI FUSTER

Amb la ponència que va impartir a les 
58es Jornades de Qüestions Pastorals 
de Castelldaura, titulada «Segle XXI: en-
tre la raó i la llibertat», el Dr. Ignasi Fus-
ter, professor d’Antropologia filosòfica i  
degà de la Facultat de Filosofia de l’AUSP,  
va voler recordar el papa Benet XVI. «Ell  
deia que la modernitat estava traves-
sada per aquestes dues categories: 
la raó —i les seves possibilitats— i la lli-
bertat —i la seva defensa—: cal cercar 
l’equilibri entre raó i llibertat, suscitant 
en el cor humà grans sentiments en bé 
de la societat», afirma.

Per què el fet de pensar ens humanitza?
Cal tornar a confiar en la raó, perquè és  
una potència que és regal de Déu, i hu-
manitza en la tensió innata que l’ésser 
humà experimenta envers la Veritat, un  
dels grans transcendentals. La raó unida  
a la llibertat, i amb la promoció dels bons  
sentiments humans, porten a una hu-
manitat més harmònica. Potser l’aven-
tura moral de l’ésser humà consisteix a  
descobrir la mateixa humanitat i donar- 
la als altres.

Quin és el camí per poder arribar a 
raonar?
La raó, durant tota la modernitat, està  
molt present. Però vivim una època on  
prima la raó pragmàtica i oblidem so-
vint la raó especulativa. Sant Joan Pau II,  
al bell document Fides et ratio, ens va 
il·lusionar amb un pensament amb 
transcendència metafísica. Cal treba-
llar l’intel·lecte, observar el món, mirar 
d’interpretar-lo, donar respostes als 
grans interrogants amb valentia. I per a  
això ajuda molt la bona lectura de tex-
tos bells, rics i profunds.

La fe ens pot ajudar a raonar?
Hi ha una bella imatge a l’inici de l’encí- 
clica Fides et ratio. Fe i raó són dues ales  
amb les quals l’ésser humà alça el vol 
vers el coneixement de la Veritat. Fe i raó  
tenen una mateixa passió: la veritat del  
món, de Déu i de l’home. Si ho penses bé,  
és una aventura bella ajudar-se d’a-
questes dues ales per obrir-se a la Veri- 
tat i viure d’acord amb aquesta Veritat. 

Òscar Bardají i Martín

La fe en el  
debat cultural Un vespre d’un dia feiner un grup de 

quatre o cinc joves, d’entre disset i vint 
anys, caminava per la vorera d’un im-
portant carrer de la gran ciutat. Parla-
ven entre ells animadament. Ben se- 
gur que de temes no els hi faltaven. Van  
passar per davant d’un pobre, no gaire  
més gran que ells, assegut a terra, que,  
amb aire abatut, demanava almoina.  
Una llauna buida servia per recaptar-les.

Els joves passaren com si res. Al-
guns potser ni se n’adonaren. Altres el  
veieren, però no captaren la comple-
xitat de la seva situació, ni se sentiren 
cridats a donar-hi resposta. Com si 
fos part de la decoració urbana. Això  
és tan habitual! Superat l’espai del po- 
bre, un dels joves s’aturà mentre els 
altres continuaven caminant. Porta va 
un jersei gruixut, de coll alt i uns panta-
lons amples, amb moltes butxa ques. 
Aturat començà a furgar-les. «Qui  
es compadeix del pobre presta al Se-
nyor i ell li retornarà el préstec» (Pr 19, 
17). Finalment en una trobà unes mo-
nedes. Les va contar. Se’n guardà dues  
i en donà tres al jove captaire amb un  
somriure. Mentre els hi posava a la mà,  
alhora li digué: «És la meitat del que 

Ens les partirem!
tinc, col·lega. Ho compartirem!». I aga-
fant carrera arriba a situar-se amb els  
seus amics. Ningú li va fer cap comen-
tari. Tampoc ell digué res però estava 
content. Tenia present que a la cate-
quesi de confirmació li varen dir que 
era administrador del que Déu ha po-
sat al seu abast i que cal compartir 
amb els qui no tenen. «Quan en una 
de les ciutats del país que el Senyor, el 
teu Déu, et dona, hi hagi un pobre en-
tre els teus germans, no endureixis el 
cor, no tanquis la mà al teu germà po- 
bre» (Dt 15,7).

Quan de matinada se separaren. Un  
dels amics li digué: Per què li has donat  
diners a aquell pobre? La resposta fou 
clara: Quan he vist aquell rostre aba-
tut, el seu desencís davant la vida, he 
recordat el meu catequista de confir-
mació quan ens deia que Jesús és en 
el pobre, en el qui sofreix malaltia o 
manca de llibertat, en les víctimes de  
les injustícies... que aquests són els 
nous crucificats, els qui també crucifi-
quem nosaltres intencionadament o 
amb la nostra indiferència. «Allarga la 
mà al pobre, perquè Déu et beneeixi 
plenament» (Sir 7,32).

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Compartir el sufrimiento:  
cercanía, compasión  
y ternura

¿Quién nos separará del amor de Cris- 
to?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la des-
nudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? En  
todo esto vencemos de sobra gracias  
a Aquel que nos ha amado (Rm 8,35. 
37).

Dice el Papa en su Mensaje para la 
XXXI Jornada Mundial del Enfermo de 
este año que «es precisamente a tra-
vés de la experiencia de la fragilidad 
y de la enfermedad, como podemos 
aprender a caminar juntos según el 
estilo de Dios, que es cercanía, com-
pasión y ternura. Se trata, por tanto, de 
aprender de Él, para ser verdadera- 
mente una comunidad que camina 
unida, capaz de no dejarse contagiar  
por la cultura del descarte». Nadie 
puede ser descartado.

«Todos somos frágiles y vulnerables;  
todos necesitamos esa atención com- 
pasiva, que sabe detenerse, acercar-
se, curar y levantar». En nuestras vidas 
nunca falta la cruz. Junto a Jesús en-
contramos el consuelo y comparti-
mos el sufrimiento ajeno, así el sentido  
de la vida muestra su vigor.

Nuestra patrona, la joven mártir, 
santa Eulalia, nos estimula a entregar 
nuestra vida con amor y a no cesar de  
loar a Dios en medio de los sufrimien-
tos. «Saber llorar con los demás, esto 
es santidad» (GE 76).

Encomendemos a María, Salud de 
los enfermos, a los que padecen en-
fermedad y sufrimientos, a los que los  
atienden, y a todos nosotros para que 
juntos respondamos a la llamada a 
cuidar de ellos.

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
13. K Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Gn 4,1-15.25 / Sl 49 / Mc 8,11-13].  
Sant Benigne, prev. i mr. (s. III); sant  
Gregori II, papa (romà, 715-731); 
santa Maura, mr.; sant Gimer, 
bisbe; beat Jordà de Saxònia, 
prev. dominicà; beata Cristina 
d’Spoleto, vg. agustina.

14.  Dimarts [Ac 13,46-49 / Sl 116 /  
Lc 10,1-9]. Sant Ciril, monjo, i sant 
Metodi, bisbe, germans grecs 
(IX), evangelitzadors dels eslaus, 
copatrons d’Europa; sant Valen-
tí, prev. romà i mr. (s. III); sant An-
toni (Antoniet), mr.

15. K Dimecres [Gn 8,6-13.20-22 /  
Sl 115 / Mc 8,22-26]. Sant Faustí i  
santa Jovita, germans mrs.; san- 
ta Geòrgia, vg.; sant Claudi de La  
Colombière (†1682), prev. jesuïta;  
sant Joan Baptista de la Concep- 
ció, prev. trinitari.

16. K Dijous [Gn 9,1-13 / Sl 101 / Mc 8, 
27-33]. Sant Onèsim, bisbe; san-
ta Juliana, vg. i mr.; sant Honest; 
beat Joan de Sant Domènec, mr.;  
beat Simó de Càscia, prev. agus- 
tinià; sant Porfiri, mr. (309) a l’À- 
sia Menor.

17. K Divendres [Gn 11,1-9 / Sl 32 /  
Mc 8,34-9,1]. Sant Aleix Falconie-
ri (†1310) i els altres 6 florentins 
fund. Servents de Maria o servi-
tes (1304, OSM). Sant Ròmul, mr. 
(302); sant Silví, bisbe.

18. K Dissabte [He 11,1-7 / Sl 144 /  
Mc 9,2-13]. Sant Simeó, bisbe de  
Jerusalem, parent de Jesús; sant  
Eladi (†632), bisbe de Toledo; beat  
Joan de Fièsole (fra Angèlic), prev.  
dominicà, pintor; santa Berna-
deta Soubirous (†1879), vg., vi-
dent de Lourdes; beat Francesc 
de Regis Clé, prev. paül i mr.

19. K † Diumenge vinent, VII diu- 
menge de durant l’any (lit. ho-
res: 3a setm.) [Lv 19,1-2.17-18 / Sl 
102 / 1Co 3,16-23 / Mt 5,38-48]. Sant  
Gabí, prev. i mr. (296); sant Con-
rad de Piacenza, ermità; beat  
Àlvar de Còrdova, 
prevere dominicà; 
sant Jordi, monjo; 
beata Elisabet Pi-
cenardi, vg. servita.
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COMENTARI

Lectura del llibre de Jesús fill de Sira  
(Sir 15,15-20)

Si tu vols, guardaràs els manaments: ets tu qui  
has de decidir si et mantindràs fidel. Tens al 
davant foc i aigua: pren el que tu vulguis. L’ho-
me té al davant la vida i la mort: li donaran allò  
que voldrà. 
  La saviesa del Se nyor és gran; el Se nyor és 
molt poderós i tot ho veu. Els ulls de Déu veuen  
el que ell ha creat; ell coneix tot el que fa ca-
dascú. No mana a ningú que faci el mal ni au-
toritza ningú a pecar.

Salm responsorial (118)

R. Feliços els qui segueixen la llei del Se nyor.

Feliços els homes de conducta irreprensible, /  
que segueixen la llei del Se nyor. / Feliços els ho- 
mes que guarden el seu pacte / i busquen el 
Se nyor amb tot el cor. R.

Heu donat els vostres preceptes / perquè si-
guin observats fidelment. / Tant de bo que  
els meus camins no es desviïn / de guardar els  
vostres decrets. R.

Feu aquesta gràcia al vostre servent: / que vis- 
qui pensant en la paraula que heu donat. / 
Obriu-me els ulls i podré contemplar / les me-
ravelles de la vostra llei. R.

Mostreu-me el camí dels vostres decrets, / que  
el vull seguir fins al final. / Feu-me entendre la  
vostra llei, / que la vull guardar amb tot el cor. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau  
al cristians de Corint (1Co 2,6-10)

Germans, als qui tenen una fe prou madura, sí 
que els ensenyem una saviesa, però una sa-
viesa que no és del món present ni dels diri-
gents, que estan a punt de ser destituïts, sinó 
la saviesa enclosa en el pla que Déu s’ha pro-
posat, amagada fins ara, però que abans de 
tots els temps Déu ja tenia decidida, perquè 
sigui la nostra glòria. Cap dels dirigents del 
món present no l’havia coneguda, perquè, si 
l’haguessin coneguda, mai no haurien clavat 
a la creu el Se nyor de la glòria. Però, tal com 
diu l’Escriptura: «Cap ull no ha vist mai, ni cap 
orella no ha sentit, ni el cor de l’home somnia-
va això que Déu té preparat per als qui l’esti-
men», però a nosaltres, Déu ens ho ha revelat  
per obra de l’Esperit, ja que l’Esperit tot ho pe-
netra, fins al més profund de Déu.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu   
(Mt 5,17-37) (Versió abreujada)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixe-
bles: «Jo us dic que si no sou més justos del 
que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, 
no entrareu pas al Regne del cel.
  Ja sabeu que als antics els van manar: “No 
matis”, i tothom que mati, serà reu davant el tri- 
bunal. Doncs jo us dic: El qui s’enfadi amb el 
seu germà, serà reu davant el tribunal. 
  Ja sabeu que està manat: “No cometis adul-
teri”. Doncs jo us dic: Tothom que mira una do-
na amb mal desig, en el fons del cor ja ha co-
mès adulteri. 
  També sabeu que als antics els van manar: 
“No trenquis els juraments”. I també: “Com-
pleix tot allò que has jurat en nom del Se nyor”. 
Doncs jo us dic: No juris mai. Digueu senzilla-
ment sí, quan és sí, no, quan és no. Tot allò que 
dieu de més ve del Maligne».

Lectura del libro del Eclesiástico  
(Eclo 15,15-20) 

Si quieres, guardarás los mandamientos y per- 
manecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto 
delante fuego y agua, extiende tu mano a lo 
que quieras. Ante los hombres está la vida y la  
muerte, y a cada uno se le dará lo que prefie ra. 
Porque grande es la sabiduría del Señor, fuer-
te es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a 
los que le temen, y conoce todas las obras del 
hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie  
dio permiso para pecar.

Salmo responsorial (118)

R. Dichoso el que camina en la ley del Señor.

Dichoso el que, con vida intachable, / cami-
na en la ley del Señor; / dichoso el que, guar-
dando sus preceptos, / lo busca de todo cora-
zón. R.

Tú promulgas tus mandatos / para que se ob-
serven exactamente. / Ojalá esté firme mi ca-
mino, / para cumplir tus decretos. R.

Haz bien a tu siervo: viviré / y cumpliré tus pa-
labras; / ábreme los ojos, y contemplaré / las 
maravillas de tu ley. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus decre-
tos, / y lo seguiré puntualmente; / enséñame  
a cumplir tu ley / y a guardarla de todo cora-
zón. R.

Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pablo a los Corintios (1Cor 2,6-10)

Hermanos: 
Hablamos de sabiduría entre los perfectos; 
pero una sabiduría que no es de este mundo  
ni de los príncipes de este mundo, condenados  
a perecer, sino que enseñamos una sabidu-
ría divina, misteriosa, escondida, predestina-
da por Dios antes de los siglos para nuestra  
gloria. 
  Ninguno de los príncipes de este mundo la 
ha conocido, pues, si la hubiesen conocido,  
nunca hubieran crucificado al Señor de la glo- 
ria. Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni 
el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que  
Dios ha preparado para los que lo aman». Y Dios  
nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el Es- 
pí ritu lo sondea todo, incluso lo profundo de  
Dios.

  Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo (Mt 5,17-37) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os  
digo que si vuestra justicia no es mayor que la  
de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos. 
  Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No 
matarás”, y el que mate será reo de juicio. Pero 
yo os digo: Todo el que se deja llevar de la có- 
lera contra su hermano será procesado. 
  Habéis oído que se dijo: “No cometerás adul- 
terio”. Pero yo os digo: Todo el que mira a una 
mujer deseándola, ya ha cometido adulterio 
con ella en su corazón. 
  También habéis oído que se dijo a los an- 
tiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus 
juramentos al Señor”. Pero yo os digo que no 
juréis en absoluto. Que vuestro hablar sea sí,  
sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Malig-
no». 

DIUMENGE VI  DE DUR ANT L’ANY

Per als jueus, els 10 manament donats per Déu a Moi-
sés, al Sinaí, constituïen uns punts fonamentals de 
la Llei divina, i alguns creien que Jesús no els valora-
va adequadament. Per aquest motiu digué als seus 
deixebles: «No vinc a desautoritzar els llibres de la Llei  
i dels Profetes… sinó que vinc a completar-los».

No podem quedar-nos en la lletra de la Llei, sinó que 
cal anar a l’esperit de fons. Això comporta una exi- 
gència més gran i una motivació més positiva i en-
grescadora de la Llei.

Per tant, no es tracta solament de «No matar», sinó 
de no fer cap mal al germà, ni insultar-lo, ni abusar 
d’ell, menystenint-lo físicament i moralment. Ans al 
contrari, cal fer-li bé i estimar-lo, fins al punt de donar  
la vida per ell, si fos necessari.

No podem quedar-nos en el fet físic d’un «adulte-
ri», perquè amb el desig, les mirades i insinuacions ja  
podem fer mal als altres, i ens el podem fer a nosaltres  
mateixos, amb una actitud, uns pensaments o mira-
des poc netes i poc castes.

Hem de dir sempre «la veritat» i defensar-la, dins un 
món i uns ambients en què de vegades sembla que  
tot està permès per aconseguir el que es desitja. 
Hem de descartar les mentides, les trampes, les mit-
ges veritats que amaguen la realitat i enganyen els 
més febles i menys entesos.

La Llei deia: «No trenquis els juraments». I també: 
«Compleix allò que has jurat en nom del Senyor». Ja 
és important això, però Jesús ens diu molt més. Diu: 
«No juris mai». «Digueu senzillament sí, quan és sí, no, 
quan és no. Tot allò que dieu de més ve del Maligne».

Cal anar més enllà d’un estricte compliment de la 
Llei. La paraula de Jesús ens demana que estimem de  
veritat, que compartim, que ajudem, que gastem les  
nostres vides com un gran acte d’amor als nostres 
germans.

Si no anem per aquest camí, convertirem la nostra  
societat en una mena de competició, en la qual sem-
pre guanyarà el més fort, el més savi, el més ric, el més  
hàbil i murri per esdevenir i mostrar-se superior als al- 
tres i utilitzar-los per al seu interès o caprici.

L’Evangeli d’aquest diumenge ens diu també que 
«abans de presentar la nostra ofrena hem de fer les 
paus amb tothom». 

Las nostres pregàries i les nostres ofrenes al Senyor 
han d’anar precedides i ben acompanyades per la 
pau i bona relació amb els germans.

No sempre ens resulta fàcil. Que el Senyor ens hi 
ajudi.

Jesús va més enllà 
del compliment  
de la Llei

MN. JOSEP SERRA I COLOMER
Canonge de la Catedral de Barcelona
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de formació per a preveres joves. Es 
presentà el treball de la Delegació de  
Joventut i es tractaren qüestions d’e-
conomia parroquial i diocesana.

Els seminaristes han fet exercicis es- 
pirituals. Del 29 de gener al 4 de fe-
brer, els seminaristes han practicat  
els exercicis espirituals a Caldes de 
Montbui. Els predicà Mn. Alejandro 
Holgado, prevere de la diòcesi d’Asi-
dònia-Jerez. L’últim dia el bisbe Sal-
vador presidí la celebració de l’Euca-
ristia.

Col·locació de la imatge de la Mare 
de Déu de Montserrat al carrer. El di-
vendres 3 de febrer, Mons. Salvador 
Cristau va beneir la imatge de la Mare  

VIDA DIOCESANA

Agenda
Aquest diumenge 12. Campanya Con- 
tra la Fam en el Món organitzada per  
Mans Unides.

Aquest diumenge 12, a les 12 h. Con-
firmacions a Sant Esteve de Grano-
llers.

Divendres 17, a les 11 h. Sessió del Con- 
sell Presbiteral en el Bisbat.

Del divendres 17 al diumenge 19. Re- 
cés per a joves organitzat per la Dele- 
gació de Joventut a Caldes de Montbui.

Dissabte 18, de 10 a 17 h. XIV Trobada 
diocesana d’escolans en el Seminari  
diocesà a Valldoreix.

Diumenge 19, a les 11 h. Mons. Salva- 
dor Cristau presideix la Missa a la 
Parròquia de Sant Valentí de Terrassa  
amb motiu de la festa patronal del co- 
patró de la ciutat de Terrassa.

Del dilluns 13 al diumenge 19. Setma-
na del Matrimoni i la Família amb ac- 
tes a les parròquies i comunitats.

Calendari
Dilluns 27 de febrer. Recés de Qua-
resma per a preveres i diaques en el 

Centre Borja (Sant Cugat del Vallès) 
predicat pel P. Eduard Rey OFM Cap, 
president de la URC.

Del diumenge 19 (vespre) al diven-
dres 24 (migdia) de març. Exercicis 
espirituals per a preveres a Caldes de  
Montbui, dirigits per Mons. Javier Vila- 
nova, bisbe auxiliar de Barcelona. 
Inscripcions a la Secretaria gene-
ral del Bisbat abans del 24 de febrer.

Notícies

Festa patronal a Sant Pau de Rubí. 
El diumenge 22 de gener, la Parrò-
quia de Sant Pau de Rubí celebrà la 
seva festa patronal, la Conversió de 
l’apòstol sant Pau (traslladada del 
dia 25). Mn. Joan Carles Montserrat, 
vicari episcopal, presidí la celebra-
ció de l’Eucaristia.

Trobada de formació per a preveres 
joves. El dilluns 29 de gener, el bisbe 
Salvador presidí la trobada mensual  

de Déu de Montserrat que es tornà 
a col·locar al Raval de Montserrat de 
Terrassa. La imatge havia estat col-
locada l’any 1947 recordant la que hi 
havia abans de la Guerra Civil. Fou re- 
tirada per unes obres de reforma de 
l’immoble i ara, restaurada, ha estat 
restituïda al seu lloc. El Sr. Alcalde as-
sistí a l’acte que convocà un notable 
nombre de persones.

En la pau 
de Crist
Mn. Francesc Martí- 
nez Monfort, prevere. 
Morí a Barcelona el dia 
3 de febrer als 96 anys 
d’edat i 71 de sacerdo-
ci. Va ser rector de les 
parròquies de Santa Eulàlia de Ron-
çana, Sant Muç de Cànoves i Sant Pe- 
re de Terrassa.
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Ciertamente, la desigualdad no en- 
tra en los planes de Dios. Desde la 
fe, como cristianos, debemos afir-
mar que Dios nos ama a todos y 
que no hace distinciones. Pero los 
seres humanos hemos introducido  
en el mundo las distinciones, las ca- 
tegorías, y a lo largo de la historia se  
han ido formando abismos de de- 
sigualdad entre nosotros. Injusticias  
y desigualdades que producen  
sufrimiento en muchas personas, 
pobreza, marginación, hambre, 
enfermedades que no pueden ser 
atendidas.

La realidad es que actualmente  
unos 8,7 millones de personas mue- 
ren de hambre cada año, 24 mil al 
día, una cada 4 segundos, de los 
que 2,7 millones son niños. Y eso sin  
contar los que mueren por falta de  

atención sanitaria, de medicamen- 
tos, y quienes viven sin posibilidad  
de recibir una educación digna y por  
eso tampoco nunca tendrán la po- 
sibilidad de acceder a un trabajo  
digno.

Manos Unidas nació en 1959 co-
mo iniciativa de las mujeres de Ac- 
ción Católica que se sintieron llama- 
das a dar respuesta a la situación 
del hambre en el mundo y lanzaron  
la Campaña contra el Hambre en el  
Mundo, dedicando una jornada a 
recoger recursos mediante una co- 
lecta en las parroquias y escuelas 
destinada a los países de África e 
India. Esta jornada se celebra des-
de entonces el segundo domingo 
de febrero y ha llevado a cabo en 
todos estos años una gran labor 
tanto de sensibilización como de  

ayudas concretas a muchos paí-
ses y lo continúa haciendo.

Su misión es, por tanto, luchar 
contra el hambre, la falta de de-
sarrollo y de educación, y trabajar  
para erradicar las causas estruc-
turales que producen la injusticia, 
la desigualdad en el reparto de los 
bienes y las oportunidades entre 
las personas y los pueblos.

Recordar esto no es sino recor-
dar que Dios ama a todos los hom-
bres, no hace distinciones, quiere 
su bien y su salvación y por eso es 
necesario trabajar también para 
una mejora de las condiciones de 
la vida humana en la tierra.

El papa Francisco afirma en su 
Carta encíclica Fratelli tutti: «Todo  
ser humano tiene derecho a vivir 
con dignidad y a desarrollarse inte- 

gralmente, y este derecho básico 
no puede ser negado por ningún 
país… Cuando este principio ele-
mental no queda a salvo, no hay 
futuro ni para la fraternidad ni para  
la supervivencia de la humanidad» 
(Fratelli tutti, n.o 107).

Recordemos para terminar lo 
que también enseña el papa Fran-
cisco en su Encíclica Laudato si ’: «El 
desafío urgente de proteger nues-
tra casa común incluye la preocu-
pación de unir a toda la familia hu-
mana en busca de un desarrollo 
sostenible y integral, puesto que 
sabemos que las cosas pueden 
cambiar. El Creador no nos aban-
dona, nunca dio marcha atrás en 
su proyecto de amor, no se arre-
piente de habernos creado. La hu-
manidad tiene todavía la capaci-
dad de colaborar para construir 
nuestra casa común» (Laudato si ’,  
n.o 13).

Hoy tenemos la colecta de Manos 
Unidas, el hambre desgraciada- 
mente sigue estando presente en 
nuestro mundo.

Dios no quiere la desigualdad
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Obispo de Terrassa
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