
SOLIDARIÀMENT 

AC 4 , 32-35  “La vida en comunitat , comunitat de béns “ 

La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d'ells no considerava com a propis els béns que posseïa, sinó 

que tot estava al servei de tots. Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la 

gràcia abundosa de Déu actuava en ells. 

Ningú d'entre ells no vivia en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de terres o de cases les venien, portaven el 

producte de la venda, i el dipositaven als peus dels apòstols. Després era distribuït segons les necessitats de cadascú. 

COMPARTIR 

Lluc 9,10-17 “Multiplicació dels pans“ 

A la tornada, els apòstols explicaren a Jesús el que havien fet. Ell se'ls endugué tots sols cap a un poble anomenat Betsaida. 

Però la gent ho va saber i el seguiren. Jesús els acollí, els parlava del Regne de Déu i guaria els qui en tenien necessitat. El dia 

començava a declinar, i els Dotze s'acostaren a dir-li: 

--Acomiada la gent, i que vagin als pobles i a les cases del voltant per trobar allotjament i menjar. Aquí som en un lloc 

despoblat. 

Però Jesús els digué: 

--Doneu-los menjar vosaltres mateixos. 

Ells respongueren: 

--Només tenim cinc pans i dos peixos; si de cas hauríem d'anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta 

gentada. 

Hi havia, en efecte, uns cinc mil homes. Llavors Jesús digué als seus deixebles: 

--Feu-los seure en grups de cinquanta. 

Ells ho van fer així, i tothom s'assegué. 16 Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i 

en donava als deixebles perquè els servissin a la gent. 17 Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir dotze 

cistelles dels bocins de pa que havien sobrat. 

 

Lc 21, 2-4  «El donatiu de la vídua» 

Llavors Jesús alçà la vista i veié gent rica que tirava les seves ofrenes a la sala del tresor. Va veure també una viuda molt 

pobra que hi tirava dues petites monedes de coure, i digué: 

--Us asseguro amb tota veritat que aquesta viuda pobra ha tirat més que tots els altres. Tots aquests han donat el que els 

sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que tenia per a viure. 

 

PISTES 

 Quines qüestions t’han cridat l’atenció? 

 Quins conceptes haurien d’aparèixer en els vostres pressupost i balanç? Definiu-los. 

 Després de posar en comú les dificultats que trobeu a l’hora de treballar l’economia a nivell 

federal, quins reptes et planteges? 


