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1. Donar menjar als afamats 

 

Jesús ens mana de compartir: «Qui tingui menjar, que el 

comparteixi» (Lc 3,11).  

 

«No es pot tolerar més, diu el papa Francesc, que es 

llenci menjar quan hi ha gent que passa fam» (La joia de 

l’Evangeli, 53). I el Papa adverteix: «Es malbarata un terç 

dels aliments que es produeixen, i l’aliment que es 

malbarata es com si es robés de la taula del pobre» 

(Lloat sigueu, n. 50). 

Compartir el nostre aliment és un obligació greu que no 

ens pot passar per alt. Donar menjar a l’afamat és  

atendre els més pobres, descobrir Crist en ells i fer   

visible l’amor misericordiós de Déu. 

 

 

Parròquia de Sant Martí de Viladrau -   
Jubileu extraordinari de la Misericòrdia, del 8-12-2015 al 20-11-2016 



OBRES DE MISERICÒRDIA CORPORALS  

 

2. Donar beure als assedegats  

 

«L’accés a l’aigua potable i segura és un dret hum{ b{sic, 

fonamental i universal, perquè determina la 

sobrevivència de les persones i, per tant és condició per 

a l’exercici dels altres drets humans», diu el papa 

Francesc (Lloat sigueu, n. 30).  

 

«Entre els pobres –recorda el San Pare- són freqüents 

malalties relacionades  amb l’aigua (..) La diarrea i el 

còlera, que es relacionen amb serveis higiènics i 

proveïment d’aigua inadequats són un factor significatiu 

de sofriment i de mortalitat infantil» (Lloat sigueu, 29). 

 

La contaminació de les aigües subterrànies és un dels 

grans problemes mediambientals. Potser, avui, en el 

nostres pobles, donar beure als assedegats demana de 

no contribuir a la contaminació de les aigües.   
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3. Vestir els despullats  

 

Hi ha persones i famílies senceres, i també persones 

grans i abandonades, que no tenen vestit i, a l’hivern, els 

falta  roba per abrigar-se o no tenen un lloc prou adequat 

on allotjar-se i preservar-se del fred.  Davant d’això no 

podem fer el desentès. Ens cal ser compassius.  

 

«No pot ser, diu el papa Francesc, que no sigui notícia 

que mor de fred una ancià que té per casa el carrer  i que 

sí que ho sigui una caiguda de dos punts en la borsa» (La 

joia de l’Evangeli, n, 53) 

 

Tot el que sigui ajudar les persones a viure amb dignitat 

és ser evangelis vivents. 

  

 

 

Parròquia de Sant Martí de Viladrau -   
Jubileu extraordinari de la Misericòrdia, del 8-12-2015 al 20-11-2016. 



OBRES DE MISERICÒRDIA CORPORALS  
 

4. Allotjar els peregrins  

Hi ha molta gent que, encalçat per la pobresa o la guerra, ha 

hagut de deixar, per força, el seu país d’origen i viure en un 

país estranger.  Aquestes persones, immigrants o refugiats, 

tenen dret, com nosaltres, a viure dignament. Els hem d’ajudar  

o bé directament, o bé a través de les diverses institucions que 

tenen cura d’organitzar aquesta ajuda. 

 

Recordem que aquests germans desposseïts, també són fills 

estimats de Déu i germans nostres. Diu el papa Francesc: 

«Necessitem enfortir la consciència que som una sola família 

humana. No hi ha fronteres ni barreres polítiques o socials 

que ens permetin aïllar-nos, i per això mateix tampoc no hi ha 

espai per a la globalització de la indiferència» (Lloat sigueu, n. 

52).   
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5. Visitar els malalts 

La misericòrdia envers els malalts, llur atenció humana i 

espiritual és un deure de tots i cada un dels membres de 

la comunitat cristiana, així com donar suport a les seves 

famílies. Els malalts necessiten que algú els visiti, els 

consoli, els ajudi. «Estava malalt, i em vau visitar», diu 

Jesús.  

 

Cal que ens preguntem si sabem reservar una part del 

nostre temps lliure per a  dedicar-lo a la visita als 

malalts. «Fa més feliç donar que rebre» (Ac 20,35).  

Procurem, doncs, acompanyar humanament i 

espiritualment els malalts, i, si s’escau, proposem-los, 

sense forçar a ningú i respectant  la llibertat religiosa, de 

rebre els sagraments: la Penitència, l’Eucaristia, la  Santa 

Unció; i als moribunds, de rebre el Sant Viàtic.   
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6. Visitar els empresonats 

En els centres penitenciaris  hi ha moltes persones, 

d’orígens diversos, privades de llibertat. Són complexes 

les causes que porten a les persones a cometre un 

delicte. No hem d’anar de pressa a emetre opinions 

desfavorables envers els qui són a les presons. 

    

Hi ha cristians, que en nom de tota l’Església, visiten 

sovint els empresonats, els fan una estona de 

companyia, els anuncien l’evangeli, els fan catequesi, 

celebren amb ells l’Eucaristia, preguen amb ells fent un 

grup d’oració. 

  

Hem de pensar a pregar pels empresonats i, si en tenim 

ocasió, visitar-los.  
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7. Enterrar els morts 

 

No podem amagar la mort, ni viure com si la mort no existís. 

Tots morirem. No es pas en va pregar perquè tinguem una bona 

mort. 

 

Enterrar els morts ho hem deixat en mans dels serveis funeraris 

i, en alguns casos, es practica la cremació de cadàver.  

 

L’Església recomana vivament que es conservi el costum 

d’enterrar els cossos dels difunts, tal com el Senyor mateix va 

ser enterrat. No obstant això, l’Església no prohibeix la cremació, 

a  no ser que consti que s’ha fet aquesta elecció per raons 

contràries a la doctrina cristiana. 

 

El caràcter sagrat del cos del creient demana que el respectem 

perquè ha estat «temple de l’Esperit Sant» (1Co 6,19) i està cridat 

a la resurrecció gloriosa. 
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