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«GLOBALITZEM LA COMPASSIÓ» 

Va a temporades, però tot plegat en el llenguatge habitual surt una paraula 

nova, que era al diccionari, però que no es feia servir. Em sembla que és el 

cas de la paraula «globalització». Una paraula que s’ha posat de moda. Ara 

es parla de la globalització de l’economia, de la globalització del lleure, de la 

globalització de la cultura, de la globalització de la indiferència davant el 

sofriment dels altres, etc. I darrerament, el premi Nobel de la Pau, l’indi 

Kailash Satyarthi, de seixanta anys d’edat, que s’erigeix en representant del 

nen sense veu («Ara és el moment d’actuar perquè cap nena o nen no es 

quedi sense educació»), va fer servir l’expressió “globalitzem la 

compassió». Una expressió que escau molt de tenir-la present en aquests 

dies nadalencs que sembla que tots tenim el cor més estovat davant les 

necessitats dels altres.  

Tots recordem la paràbola del bon samarità, que és l’exemple més 

entranyable i exigent del que vol dir la compassió. Jesús, al final de la 

paràbola diu: «Vés, i tu fes igual». Cal ser compassius, i la compassió no té 

fronteres.  

Escoltem el Papa Francesc: «Per a poder sostenir un estil de vida que 

exclou altres persones, o per a poder entusiasmar-se amb aquest ideal 

egoista, s’ha desenvolupat una globalització de la indiferència. Gairebé 

sense adonar-nos-en, ens tornem incapaços de compadir-nos davant el 

clamor dels altres, ja no plorem davant el drama dels altres ni ens interessa 

tenir-ne cura, com si tot fos responsabilitat aliena que no ens toca».  

Jesús, en veure la multitud, se’n compadia. Compadir-se vol dir commoure’s 

davant l’adversitat dels altres. I l’esmentat premi Nobel de la Pau, l’indi 

Satyarthi, juntament amb la pakistanesa Malala, de disset anys i també 

premi Nobel de la Pau, són un exemple de compassió en recordar a la 

humanitat sencera el dret inalienable a l’educació i van denunciar que 

encara hi hagi nens que rebin una eina i fins i tot una arma, a l’edat en què 

haurien d’empunyar un llapis i un quadern.  

Globalitzar la compassió: una idea fecunda, que obre horitzons infinits, i 

que va bé de recordar aquests dies nadalencs...i, si pot ser, tot l’any.  

El mossèn 

 

 



 

 AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dimecres, dia 31: per Maria Font i 

Autonell; dijous, dia 1 de gener del 2015: pel poble de Viladrau; 

dissabte, dia 3: per Cristina Ríos, difunta.  

INFORMACIONS 

RECOLLIDA D’ALIMENTS: un any més tornem a engegar la 

campanya de recollida d’aliments per a lliurar a Càritas. Podeu  

dipositar les vostres aportacions d’aliments a la Pastisseria Font, a la 

rectoria o en una caixa que hi ha a l’entrada de l’església. Per 

endavant moltes gràcies a tots els qui hi participareu que, ben segur, 

sereu molt generosos.   

CONCURS DE PESSEBRES: des de la catequesi de la mainada hem 

organitzat un concurs de pessebres que consisteix en dibuixar un 

pessebre fent servir tots els mateixos materials: una cartolina igual 

per a tots i colors iguals per a tots. Aquests dibuixos estan penjats a 

banda i banda de la paret de l’entrada de l’església, i cada dibuix 

porta un número.  Demanem que us els mireu i que, segons el vostre 

criteri, escolliu el que us agradi més. Un cop escollit, escriviu en un 

paper el número del dibuix que us ha agradat més i el dipositeu en 

una capsa de cartó que trobareu a sobre una taula. Els tres dibuixos 

que tinguin més vots seran premiats.  

NETEJA DE L’ESGLÉSIA:  Almenys un cop l’any, fem constar per 

escrit el nostre agraïment a les dues Carmes i a la Mercedes pel 

gran favor que ens fan de netejar l’església, de fer rams, de posar 

flors i sempre fet amb gust. El seu treball, al cap de l’any,  no 

solament estalvia molts diners a la parròquia sinó que fa possible que 

l’església faci goig, tal com ha de ser. En nom de tots, moltíssimes 

gràcies.  

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 


