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 “SENYOR, AQUÍ EM TENS, ET SEGUEIXO” 

 
La vocació de Mateu ens situa avui cadascú de nosaltres davant la pròpia vocació. Ens ve de seguida al pensament 
la síntesi meravellosa que ens deixà la tela del Caravaggio i  que es troba a l’església de Sant Lluís dels Francesos  
a Roma. Mateu és a la taula d’una taverna i compta els diners. Al seu redós hi contemplem diverses figures de 
clients i curiosos. Una llum talla l’aire espès i lívid de la taverna i il·lumina la mà de Crist que el crida de darrere 
les espatlles d’un apòstol. Amb el mateix gest de la mà amb què Déu crea a Adam en el fresc de Miquel Àngel a la 

Capella Sixtina. Mateu és immortalitzat en el moment fulminant en el qual es gira i veu Jesús que li  diu: 
“Segueix-me”. Una sola paraula en el context d’una narració d’allò més sòbria. No en traspuen ni les emocions. 
Només dues accions de Mateu traeixen una intenció teològica: de la posició “assegut”, de sobte “s’aixecà i se n’anà 
amb Jesús”. Magnífica il ·lustració de la vocació cristiana: un aixecar-se , un ressorgir, per seguir Jesús. ¿No és, en 
alguna forma, el gest dels nois i  noies que aquesta setmana han rebut el Sagrament de la Confirmació a la nostra 
Parròquia? Ells exclamen del fons del cor: “Sí, Senyor, aquí estic, et segueixo...encara que potser no tingui encara 

molt clar com i amb qui, però ara sé que vull ser cristià i viure com a deixeble teu”. 
 

 

 

EL QÜESTIONARI DE L’ ENQUESTA SOBRE EL “FULL DOMINICAL”. Podeu deixar les vostres 

respostes en qualsevol bústia dels donatius. 
 

COL·LECTA DE LA FESTA DEL BEAT PERE TARRÉS. Es varen recollir 1.358,63 €, els quals s’han 

lliurat a la Postulació de la Causa.  CONSELL PASTORAL: Dimarts 10 de juny, a les 20:00 h.  
 

MES DEL SAGRAT COR.  De dilluns a divendres, a les 19:30, a la Capella de la Puríssima. Rés del Sant 

Rosari i invocacions tradicionals  d’ aquest mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús.ESCOLA DE PREGÀRIA. 
Dimecres vinent, a la mateixa hora, ens aplegarem  a la sala de la rectoria per avaluar el curs.   
 

 

CENTRE PARROQUIAL. Dissabte 14 de juny concert de l’Orfeó Sarrianenc i el quartet de corda 
Antífona.  A les 6 de l tarda. Preu: 6 €.  Dimecres 18 de juny, a  dos quarts de nou del vespre: sopar-tertúlia 
amb la Sra. Sara Jaurrieta, regidora del Districte. Preu del sopar: 10 €. 

 
Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30,  10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions : dies 
feiners de 8:45 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i  un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns,  dimecres i divendres, de 17:30 a 

20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: 
Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. 
Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 
 

 

 



“DÓNA DE MENJAR AL QUE S’ESTÀ MORINT,  
SINÓ LI DÓNES DE MENJAR, L’HAURAS MATAT” 

 

Missatge de Benet XVI (part central del text) enviat el 2 de juny  a la cimera de la FAO celebrada a Roma sobre “La 
seguretat alimentària mundial: els reptes del canvi climàtic i la bioenergia”, en la qual van participar 

 50 Caps d’Estat i de Govern.  
 

A vosaltres s’adreça l’esguard de milions d’homes i dones, mentre noves insídies amenacen la seva supervivència i 
situacions preocupants posen en perill la seguretat dels seus països. De fet, la creixent globalització dels mercats no 

sempre afavoreix la disponibilitat d’aliments i els sistemes productius amb freqüència estan condicionats per límits 

estructurals, així com per polítques proteccionistes i fenòmens especulatius que deixen a poblacions senceres al marge 
dels processos de desenvolupament. A la llum d’aquesta situació, és necessari confirmar amb força que la fam i la 

malnutrició són inacceptables en un món que, en realitat, disposa de nivells de producció, de recursos i  de  
coneixements suficients per acabar amb aquests drames i amb les seves conseqüències. El gran desafiament d’avui 

consisteix en globalitzar no només els interessos econòmics i comercials, sinó també les expectatives de solidaritat, en 

el respecte i en la valoració de la contribució  de cada membre de la societat.  Faig arribar a la FAO i als seu director 
general la meva estima i gratitud per haver cridat novament l’atenció de la comunitat internacional sobre allò que 

obstaculitza la lluita contra la fam i per haver-la invitat a una acció que, per a ser eficaç, ha de ser unitària i coordinada. 
 

Amb aquest esperit  desitjo renovar a les personalitats que participen en aquesta cimera l’auspici que vaig formular 

durant la meva recent visita a la seu de l’ONU: és urgent superar “ la paradoxa d’un consens multilateral que segueix 

patint una crisi a causa de la seva subordinació a les decisions d’uns pocs”. A més, em permeto convidar-vos a 
col·laborar de manera cada vegada més transparent amb les organitzacions de la societat civil compromeses en superar 

la creixent bretxa entre riquesa i pobresa. Us exhorto a continuar en aquestes reformes estructurals que, a nivell 

nacional, són indispensables per a afrontar amb èxit els problemes del subdesenvolupament, dels que la fam i la 
malnutrició són una conseqüència directe. Sé que tot això és ardu i complex!  Ara bé, ¿com és possible romandre 

insensibles a les crides dels qui, en diferents continents, no aconsegueixen alimentar-se suficientment per a viure? 

Pobresa i malnutrició no són una mera fatalitat, provocada per situacions ambientals adverses i per calamitats naturals 
desastroses. D’altra banda, les consideracions de caràcter exclusivament tècnic o econòmic no han de prevaler sobre els 

deures de justícia envers el que pateixen fam. El dret a l’alimentació “respon principalment a una motivació ètica: 
“donar de menjar als famolencs” (cf. Mt 25,35), la qual apremia a compartir els béns materials com a mostra de 

l’amor que tots necessitem (...) Aquest dret primari a l’alimentació és intrínsecament vinculat amb la tutela i defensa de 

la vida humana, roca ferma i inviolable en la qual es recolza tot l’edifici dels drets humans”. 
 

Cada persona té  dret a la vida; per això, és necessari promoure de manera eficaç l’aplicació d’aquest dret i 
ajudar les poblacions que sofreixen per la manca d’aliments a arribar a ser poc a poc capaces de satisfer les 
pròpies exigències d’una alimentació suficient i  sana. En aquest moment particular, en el qual està amenaçada la 

seguretat alimentària per mor de l’encariment dels productes agrícoles, cal que s’elaborin noves estratègies de lluita 

contra la pobresa i de promoció del desenvolupament rural. Això s’ha d’esdevenir també a través de processos de 
reformes estructurals, que permetin afrontar els desafiaments de la mateixa seguretat i dels canvis climàtics; a més, és 

necessari augmentar la disponibilitat de menjar, valorant les capacitats dels petits agricultors i garantitzant el seu accés 

al mercat. Ara bé, l’augment global de la producció agrícola només podrà ser eficaç si va acompanyat per la distribució 
eficaç d’aquesta producció i si es destina primàriament a satisfer les necessitats essencials. Es tracta d’un camí que no 

és fàcil certament, però que permetria, entre d’altres coses, redescobrir el valor de la família rural; aquesta no es limita 

a preservar la transmissió, dels pares als fills, dels sistemes de conreu, de conservació i de distribució dels aliments, 
sinó que és sobretot un  model de vida, d’educació, de cultura i de religiositat. A més, des del punt de vista econòmic, 

assegura una atenció eficaç i amorosa als més febles i, en virtut del principi de subsidiaritat, pot assumir un paper 
directe en la cadena de distribució i comercialització dels productes agrícoles destinats a l’alimentació, reduint els 

costos d’intermediació i afavorint la producció a petita escala.  
 

Les dificultats actuals mostren com les modernes tecnologies, per si mateixes, no són suficients per a superar la 
carència alimentària, així com tampoc ho són les estadístiques o l’enviament d’ajut en casos d’emergència (...) 
Només la tutela de la persona permet combatre la causa principal de la fam, és a dir, aquest tancament de l’ésser 
humà envers els seus semblants que dissol la solidaritat, justifica els models de vida consumista i  disgrega el 
teixit social, preservant i  fins i tot arribant a augmentar el solc d’injustos desequilibris, deixant a un costat les 
exigències més profundes del bé. Per tant, si  es fes valer el respecte  de la dignitat humana en la taula de les 
negociacions, de les decisions i  de la seva aplicació, podrien superar-se  obstacles que altrament són insuperables 
i  s’eliminaria, o almenys disminuiria, el desinterès pel bé dels altres. D’aquesta manera, seria possible adoptar 

mesures valentes, que no es rendeixen davant la fam i la malnutrició, com si es tractés simplement de fenòmens 
endèmics i sense solució. La defensa de la dignitat humana en l’acció internacional, també d’emergència, ajudaria 

tanmateix a limitar allò superflu en la perspectiva de les necessitats dels altres i a administrar de manera justa els fruits 
de la creació, posant-los a disposició de totes les generacions (...) “Dóna de menjar al que s’està morint de fam, si no li 

dones de menjar, l’hauràs matat” (Decretum Gratiani, c. 21, d. LXXXVI).  

                                                                                                                                 Benet XVI  


