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La pobresa ens desafia tots els dies amb les seves moltes cares marcades pel 

dolor, per la marginació, per l’opressió, per la violència, per la tortura i per 

l’empresonament, per la guerra, per la privació de la llibertat i de la dignitat, 

per la ignorància i per l’analfabetisme, per l’emergència sanitària i per la 

manca de treball, pel tràfic de persones i per les esclavituds, per l’exili i per 

la misèria, per la migració forçada.

La pobresa té el rostre de dones, homes i infants explotats per vils 

interessos, trepitjats per la lògica perversa del poder i els diners. Quina 

llista inacabable i cruel ens resulta quan considerem la pobresa com a fruit de 

la injustícia social, la misèria moral, la cobdícia d’uns pocs i la indiferència 

generalitzada! 

 

 
Si un germà o una germana no tenen vestits i els falta l'aliment de 
cada dia,  i algú de vosaltres els diu: «Aneu
abrigueu-vos bé i alimenteu
necessiten, de què serviran aquestes paraules?
amb la fe: si no es demostra amb les obres, la fe tota sola és morta. 
( Jm.2, 15-17) 
 
 
 
Del Missatge per a la I jornada mundial dels pobres.
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