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TEMPS DE COMPARTIR 

 

 
 
Benvolguts diocesans:   
 
 

 
La celebració del misteri pasqual ens involucra de tal manera en el seu dinamisme espiritual, que acaba 
transformant la nostra vida personal i comunitària. L’experiència de la misericòrdia de Déu, 
manifestada en la creu de Crist, ens mou a correspondre a aquest amor. 
 
Celebrar la Pasqua de Jesús ens porta, en primer lloc, a estimar també nosaltres i sentir compassió 
especialment pels més febles. El Papa Francesc parla amb freqüència de “mirar i tocar en la fe la carn 
de Crist en tantes persones que sofreixen”. Contemplar al Crucificat ens mou a desitjar tocar-lo en els 
més necessitats, amb els quals s’ha identificat (cf. Mt 25, 31-46). En el seu missatge per a la Quaresma 
diu el Papa que “posar el misteri pasqual en el centre de la vida significa sentir compassió per les nafres 
de Crist crucificat presents en les nombroses víctimes innocents de la guerra, dels abusos contra la 
vida tant del no nascut com de l’ancià, de les múltiples formes de violència, dels desastres 
mediambientals, de la distribució injusta dels béns de la terra, del tràfic de persones en totes les seves 
formes, de la set desenfrenada de guanys, que és una idolatria”. 
 
La Quaresma és temps de compartir amb tots ells el nostre temps, el nostre afecte i també els nostres 
béns. Per això, des d’antic, l’almoina és una pràctica pròpia de la Quaresma. Compartir els nostres 
béns amb els més necessitats és “una forma de participació personal i comunitària en la construcció 
d’un món més just”, es diu en el Missatge. Compartir ens ajuda a vèncer el nostre egoisme i ens fa més 
humans. Jesús ens va recomanar donar almoina “en el secret” (Mt 6, 4), sense que ningú s’assabenti, 
i així tindrem un tresor inesgotable al cel (cf. Lc 12, 33). 
 
Ara bé, el misteri pasqual no sols té capacitat de transformar la nostra vida personal; també pot i ha 
d’aconseguir la nostra vida social, que ha de ser més fraterna i més justa. Per això, no podem 
conformar-nos amb el sistema econòmic actual, que provoca massa pobresa i misèria. Cal buscar una 
economia més justa i inclusiva. A propòsit de la cura del planeta, el Papa ha dit que l’actual sistema de 
relacions comercials i de propietat és “estructuralment pervers” (Laudato si’, 52), perquè preval 
l’especulació i la cerca de renda financera, ignorant els efectes sobre l’home i el medi ambient (cf. 
Laudato si’, 56). La Pasqua ens mou per això també a treballar per a dissenyar una economia més justa 
que l’actual. 
 
El Senyor ens concedeix un temps propici per a créixer en el coneixement del misteri de misericòrdia 
que s’ha manifestat en la creu de Crist. És temps, també, de respondre a aquest amor personalment i 
com a societat, prenent-nos de debò l’objectiu de construir un món en el qual ningú sigui exclòs ni 
marginat. 
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