FES-TE AMOR
QUE ES PARTEIX
I ES REPARTEIX
“‘Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i
et donàrem beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves
despullat, i et vam vestir? ¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a
veure’t?’ El rei els respondrà: ‘Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests
germans meus més petits, a mi m’ho fèieu.’”
(Mt 25, 37-40).
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DEIXA QUE AQUEST AMOR QUE SOM,
AQUEST DO QUE DÉU T’HA REGALAT,
SIGUI DO PER ALS ALTRES.
“La solidaritat és pensar i actuar en termes de comunitat, de prioritat de
la vida de tothom sobre l’apropiació dels béns per part d’alguns. També és
lluitar contra les causes estructurals de la pobresa, la desigualtat, la manca
de feina, de terra i d’habitatge, la negació dels drets socials i laborals”

SOM EL QUE DONEM.
SOM AMOR.

(Francesc, Fratelli tutti, 116).

L’amor, tant el que rebem com el que donem i, també, el que som, és el
que celebrem en aquesta gran festa de Càritas, el Dia de la Caritat.
Celebrem que aquest Amor pren cos i forma en el pa i el vi, en l’entrega
que fa de la seva vida Jesús, per salvar-nos de totes aquestes morts
quotidianes que ens empenyen a viure sense sentit. Ell ens allibera
i amb el seu Esperit ens inspira perquè el nostre horitzó creixi amb
esperança i propòsits: aprendre a estimar i a deixar-nos estimar per
Déu i pels altres.
Avui és imprescindible que fem de l’amor un far que esdevingui un
referent per il•luminar la vida de moltes persones que viuen derrotades al
nostre voltant, tristes i sense esperança.

Què pots donar per

SER ESPERANÇA,
SER AMOR,
SER JUSTÍCIA,
per als altres?

En aquest 75è aniversari d’Amor pels altres, volem celebrar amb tu
que tots els éssers humans som capaços d’aconseguir una solidaritat
i una generositat immenses que broten de dins nostre quan ens
commovem davant del dolor dels altres.

Pensa en situacions concretes i
quotidianes, en què pots donar i
compartir la meravella que ets, tots
els dons que Déu ha sembrat en
tu, i que pots seguir cultivant per
il•luminar la vida d’altres persones
a l’estil de Jesús.

Només has de deixar que la compassió que viu en tu es tradueixi en
gestos senzills que donin vida a altres persones.

Aquí deixem algunes idees que et
poden inspirar:

MIRAR AMB

TENDRESA
ESCOLTAR

AMB PACIÈNCIA

CUIDAR LA
FRAGILITAT

COMPARTIR AMB

GENEROSITAT
DENUNCIAR LA
INCOHERÈNCIA
QUE GENERA INJUSTÍCIA

