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«El menjar no és una propietat privada»
El papa Francesc, en l'audiència general, fa una catequesi sobre la segona part del
Parenostre
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“El menjar no és una propietat privada, ﬁquem-nos al cap aquesta idea”. En l’audiència
general, el papa Francesc va dedicar la seva catequesi a parlar de la segona part del
Parenostre. En aquesta, el catòlic presenta a Déu les seves necessitats simbolitzades en el
pa. Es tracta, doncs, d’un aliment que signiﬁca tot el necessari per a la vida, tant el mateix
aliment com l’aigua, l’habitatge, les medecines i el treball.

El “veritable miracle”
El Papa va explicar que, en la segona part del Parenostre, cadascú presenta les seves
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necessitats a Déu. Una súplica, segons diu, “que sorgeix de la mateixa existència humana”.
Perquè tots tenim els nostres problemes concrets i quotidians. Val a dir, però, que són
aquests els que ens demostren que “no som autosuﬁcients” ja que, “depenem de la bondat
de Déu”.
“El menjar no és una propietat privada. Ajudats per la gràcia de Déu, és provisió per a
compartir i oportunitat per a sortir a la trobada dels altres, especialment dels pobres i
necessitats”. Així, Francesc va recordar el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos.
Va explicar que, en aquest cas, el “veritable miracle” realitzat per Jesús no va ser tant la
multiplicació, sinó també el fet que tots compartissin.
També, el pontífex va convidar a compartir el pa de cada dia. A més a més, va denunciar la
situació de tants nens famolencs en el món, especialment a Iemen, Síria i Sudan del Sud.
Altrament, va remarcar l’angoixa de molts pares que no poden donar el pa als seus ﬁlls. Va
explicar d’on parteix l’oració cristiana, que és des de “la realitat, del cor i de la carn de les
persones que viuen la necessitat”.

Mans Unides contra la fam
Amb aquestes paraules, Mans Unides s’ha animat a seguir amb la seva missió fundacional. I
és que, tal com aﬁrma l’ONG, la seva lluita està en contra “la fam, la deﬁcient nutrició, la
misèria, la malaltia, el subdesenvolupament i la falta d’educació”. Per tant, Mans Unides té
dues línies clares de treball:
Sensibilització: “Ens farà bé detenir-nos una mica i pensar en els nens que passen fam”, diu
el Papa. I és que, tal com indica Mans Unides, “una de les prioritats és donar a conèixer i
denunciar davant la societat espanyola l’existència de la fam”. Es tractaria, doncs, de fer
front, de manera col·lectiva, a les causes que la provoquen i trobar solucions.
Cooperació al desenvolupament: L’ONG reuneix els mitjans econòmics per a ﬁnançar els
programes, plans i projectes. Tots ells, per atendre les necessitats bàsiques. Així, segons
l’entitat, “el desenvolupament és un procés que ha de portar a transformacions i canvis
socials”. L’objectiu? Aconseguir unes condicions de vida digna. Una frase colpidora: “Si Déu
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és el nostre Pare, com podem presentar-nos davant Ell sense la resta?”. Una oració que
desperta una actitud d’empatia i solidaritat.
Font: Mans Unides
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