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Germans, per la misericòrdia que Déu ens té, us exhorto a oferir-vos vosaltres   mateixos 

com una víctima viva, santa i agradable a Déu: aquest ha de ser el vostre culte veritable. No 
us emmotlleu al món present; deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior, perquè pu-
gueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte. 

 
En virtut de la gràcia que he rebut, dic a tots i cada un: no us tingueu per més del que sou; 

tingueu una idea justa de vosaltres mateixos, assenyadament, sense ambicions, cadascú se-
gons la mesura de la fe que Déu li ha concedit. En un cos hi ha molts membres, i no tots tenen 
la mateixa funció; també nosaltres, que som molts, units a Crist formem un sol cos i som 
membres els uns dels altres. Tenim dons diferents, segons la gràcia que hem rebut. Si és el do 
de profecia, exercim-lo d'acord amb la fe; si és el de servei, exercim-lo servint; si és el d'ense-
nyar, ensenyant; si és el d'exhortar, exhortant. El qui reparteix les almoines, que ho faci amb 
senzillesa; el qui presideix, que sigui sol·lícit; el qui fa obres de misericòrdia, que les faci amb 
alegria. 

Que l'amor no sigui fingit. Fugiu del mal, abraceu-vos al bé.  Estimeu-vos afectuosament 
com a germans, avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres. Esforceu-vos a ser sol·lícits.   
Sigueu fervents d'esperit, serviu el Senyor. Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients 
en la tribulació,  constants en l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant. Prac-
tiqueu amb deler l'hospitalitat. 

 
Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu. Alegreu-vos amb els qui estan alegres, plo-

reu amb els qui ploren.  Viviu d'acord els uns amb els altres. No aspireu a grandeses, sinó po-

seu-vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. No torneu a ningú mal per mal; mireu de 

fer el bé a tothom. Si és  possible, i fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tot-

hom. Estimats, no us prengueu la justícia per la vostra mà; deixeu que actuï el càstig de Déu, 

tal com diu l'Escriptura: A mi em toca de passar comptes, jo donaré la paga, diu el Se-

nyor. Més aviat, si el teu enemic té fam, dóna-li menjar; si té set, dóna-li beure: serà com si 

posessis brases sobre el seu cap. No et deixis vèncer pel mal; al  contrari, venç el mal amb el 

bé. 
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Feu un recull de situacions d’arreu del món que pateixen conflictes. 


Experiència Missionera de dos joves catalans: 
VÍDEO DOMUND 2016 :  

https://www.youtube.com/watch?v=xEsZr6W1nCY&t=8s  


Isabel Solà, religiosa de Jesús-Maria, va ser assassinada a Port-au-Prince (Haití), al desembre del 2016. La 
notícia va saltar als mitjans i l’ha va treure, per un moment, de l’anonimat d’una vida apassionadament 
entregada en gestos propers i implicacions compassives envers els qui pateixen. Publiquem l’experiència 
que ella mateixa compartia l’any 2011, després del terratrèmol que va assolar Haití: 
 
Quan vaig volar cap a Haití fa tres anys, recordo l’esquinçament que vaig 
sentir per tot el que vaig deixar a l’Àfrica, el vertigen del salt que em tocava 
fer vers el desconegut i, alhora, recordo també la llibertat que em donava 
la decisió de deixar-ho tot una vegada més per ajudar a construir aquest 
Regne que sempre vaig creure que Déu tenia pensat per a nosaltres. El que 
no em podía imaginar quan volava cap a Haití era tot el que m’esperava en 
aquest petit i sofert país. I aquestes són les sorpresas i lliçons que Déu ens 
té preparades. Per començar, no em podia imaginar el que era realment la 
misèria de Portau-Prince, però tampoc la impotencia que sentiria enmig 
seu. De manera que, al final, per poder viure allí, vaig haver de comprendre 
i acceptar que no hi havia arribat per salvar ningú o per canviar res. 
 
I ni de bon tros no em podia imaginar que un terratrèmol em faria abaixar 
el cap literalment i espiritualment fins a fer-me comprendre profundament 
que l’únic que salva és Jesús. No em podia imaginar que em tocaria sobre-
viure a una de les catàstrofes més grans de la història i que això em canviaria radicalment la concepció de 
la vida, del sofriment, de la mort i de la fe. 
 
Després de viure una cosa així, he experimentat cada dia com un regal de Déu i que no mereixem res, tot 
és do, tant el que considerem bo com dolent: que el patiment no és una cosa dolenta que ens succeeix 
sinó una lliçó que no ens hem de saltar perquè ens fa més humans i menys ambiciosos. 
Després del terratrèmol, la temptació del desànim i de la queixa a Déu era enorme. 

https://www.youtube.com/watch?v=xEsZr6W1nCY&t=8s
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Si coneixes algú de la parròquia que pugui venir a explicar-nos la seva experiència com a voluntari fes-
lo venir a la sessió. 
 
  Els testimonis en primera persona són molt interessants! 
 
 

Em sentia molt trista, desanimada, sacsejada i rebel. Em retreia a mi mateixa haver-ne sortit amb vida i, 
com molts, em preguntava per què Déu permetia una cosa així en un poble tan castigat al llarg de la histò-
ria. Però el poble haitià mai no va tenir aquesta reacció: resar, acceptar, cantar i demanar fortalesa. 
Aquesta ha estat la seva reacció. En lloc de Isa Solà, algú que va viure per als altres 3 | 21 queixar-se i re-
bel·lar-se, han demanat coratge i força per suportar el patiment. Tant de patiment n’ha fet un poble tre-
mendament humà, humil i valent. 
 
Entre les runes tornaven a plantar els para-sols per continuar venent i guanyar-se la vida. La vida continua 
i Déu és amb nosaltres. Aquesta era la seva única certesa. Mentre jo em lamentava, ells continuaven cami-
nant. Els vaig sentir cantar amb llàgrimes «Gràcies, Senyor», i això va desmuntar tots els meus esquemes, 
encara sense acabar d’entendreho. No sé per què, però encara que el cap no ho entén, el cor sí. 
 
La meva vida religiosa la sento, ara més que mai, com un regal que no mereixo, així com la vida que Déu 
m’ha volgut guardar, entenc que la meva missió en aquesta vida no és fer i fer, sinó ser i ser perquè per 
molts projectes, treballs, plans que estigui tirant endavant, al final el més important és el que som i no el 
que fem. No crec que Déu m’hagi mantingut amb vida només per fer alguna cosa, perquè jo no puc salvar 
res ni ningú, però puc ser una germana per als germans. I és l’única cosa que ara m’importa. 
 
Tinc la curiosa experiència que em falta tot i em sobra tot. Si ho enteneu, potser és perquè també, alguna 
vegada, us ha passat un terratrèmol pel damunt que us ha esclafat, us ha ensorrat, us ha fet miques, us ha 
ferit, us ha amputat, però no ha acabat amb el més important, que són les ganes de viure, de creure i pot-
ser de servir. No desitjo el patiment de ningú, per descomptat, però com que és inevitable, el que voldria 
és que aprenguéssim les lliçons que ens dóna d’humanitat, d’humilitat i de simplicitat, que és el que veri-
tablement necessitem per ser feliços. 
 
Us preguntareu com puc continuar vivint a Haití, entre tanta pobresa i misèria, entre terratrèmols, hura-
cans, inundacions i còlera... L’únic que puc dir és que Haití és ara l’únic lloc on puc estar i guarir el meu 
cor. Haití és casa meva, la meva família, la meva feina, el meu sofriment i la meva alegria, i el meu lloc 
d’encontre amb Déu. 
 
I, si no, veniu i ho veureu. 
 
Aprofito també per agrair de tot cor el que des d’Espanya heu fet i recollit per ajudar Haití, sóc testimoni 
de la vostra immensa solidaritat i suport en els moments més durs que hem viscut. De cor, i en nom de 
tots els haitians, gràcies. 

(Publicat a l’Horeb, 356) 
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Podem utilitzar la cançó AQUÍ EM TENS (Canta la Teva Fe) 

     Fa 
Aquí em tens, 
              Sib             Do     Fa 

Déu meu vull fer la teva voluntat 
            Sib  Do             Rem 

Vull oferir la vida de bon grat 
        Sib 
Aquí em tens, 
        Do 
Aquí em tens! 

 

Aquí em tens, 
Donant tot el que sóc als meus germans 
Sabent que Tu prepares coses grans 
Aquí em tens, 
Aquí em tens! 

  
           Sib            Do 

Em tens aquí, 
 Fa  Rem 

Amb el cor ben disposat 
           Sib 
Vull dir-te: SÍ! 
        Do 
Déu Estimat!!! 
 

            Fa                            Do 
AQUÍ EM TENS! SENYOR!!! 
  Rem  Lam 
VULL CANTAR TOTA LA VIDA 
       Sib 
ELS TEUS FAVORS 
              Fa 

I DIR BEN ALT, BEN FORT! 
        Sib   Do 

LA PREGÀRIA DEL MEU COR!!! 
 

AQUÍ EM TENS! SENYOR!!! 
CONTEMPLANT LA TEVA GLÒRIA, 
DESCOBRINT-TE EN ELS MÉS POBRES        Fa 
I ANUNCIANT EL TEU AMOR... AQUÍ EM TENS! 

 

Aquí em tens, 
Deixant enrera les pors del passat 
Vivint la teva crida amb fidelitat 
Aquí em tens, 
Aquí em tens! 

 

Aquí em tens, 
Obrint els ulls a aquesta realitat 
Donant resposta per la comunitat 
Aquí em tens, 
Aquí em tens!!! 

O bé la cançó FELIÇOS ELS MISERICORDIOSOS (Himne de la JMJ Cracòvia—2016) 

Alço els ulls a les muntanyes, 
Qui em podrà ajudar? 
L’ajuda em vindrà del Senyor 
que és gran en compassió. 
I quan sembla que està tot perdut, 
Ens abraça amb el seu amor, 
 Ens consola en el dolor 
És al nostre costat 
 
Feliços vosaltres els misericordiosos,  
Perquè de Déu obtindreu misericòrdia. (x2) 
 
Si no perdonem al nostre germà 
Mai estimarem de veritat 
Si Ell ens perdona, nosaltres també, 
Fem com el nostre Déu! 
 

Feliços vosaltres els misericordiosos,  
Perquè de Déu obtindreu misericòrdia. (x2) 

A la creu ens ha redimit, 
de la tomba ressuscità. 
 Jesucrist és el Senyor, 
Proclamem-ho al món! 
 

Feliços vosaltres els misericor-
diosos,  
Perquè de Déu obtindreu misericòrdia. (x2)  
 

Cal deixar enrere la por i ser fidel, 
amb la mirada en l’amor de Déu, 
confiar perquè Ell va ressuscitar. 
El Senyor és viu! 
 
 Feliços vosaltres els misericordiosos, 
 Perquè de Déu obtindreu misericòrdia. (x4)  


