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Transcrivim la història que narra un
metge oncòleg brasiler, el Dr. Rogelio
Brandao, de l’Hospital del Càncer de
Pernambuco:

“Vaig atendre una nena d’11 anys, que ja
portava dos anys amb tractaments de
químio i radioteràpia. Mai vaig veure

aquella nena flaquejar. Un dia li vaig preguntar per la
seva mare, i em va respondre:

“De tant en tant la meva mare surt de l’habitació per
plorar d’amagat al passadís. Quan jo emmori crec que
ella sentirà molta enyorança. Però a mi no em fa por el
morir. Jo no vaig néixer per aquesta vida!”

Li pregunto: “I què és la mort per tu?”

“Mira, –em diu. Quan som molt petits, alguna vegada
anem a dormir al llit del nostre pare, i l’endemà ens
despertem en el nostre propi llitet. Oi que passa?
Doncs un dia jo m’adormiré i el meu Pare vindrà a
buscar-me. Em despertaré a casa seva, en la meva
veritable vida!”

Em vaig quedar de pedra; no sabia què respondre. Em
va impactar com la malaltia havia accelerat la seva
maduresa intuïtiva i espiritual.

“I la meva mare em recordarà amb nostàlgia” –va
afegir.

“I què significa la nostàlgia per tu?”

“La nostàlgia és l’amor que es torna permanent”.

Aquest angelet ja fa anys que ens va deixar. Però em
deixà una gran lliçó que ha millorat la meva vida. M’ha
fet més humà i tendre amb els meus pacients, i m’ha
fet revisar els meus valors...”.

Fins aquí l’experiència d’aquest metge. Al nostre
voltant també trobaríem històries de persones
malaltes, que ens ensenyen a veure la gràcia de Déu
on molts només hi veurien desgràcia.

I és que quan el món es tanca al respecte a la vida
i no accepta el mestratge evangèlic, ja no pot
aprendre res vital, només sap aniquilar, de
múltiples formes: avortament, eutanàsia, pena de
mort, violència, terrorisme, depredació de la
natura...

Ja ho va dir Jesús: “Si no us feu com els infants, no
entrareu pas al Regne del cel” (Mt 18, 3).

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

QUAN ELS INFANTS ENS DONEN LLIÇONS
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Pensament de la setmana

“Déu no deixa mai de trucar a la porta del
nostre cor per entrar-hi i santificar-lo”.

Santa Caterina de Gènova

La Paraula del diumenge
DIUMENGE V DURANT L’ANY

“Jo no puc gloriar-me
d’anunciar l’evangeli: hi estic

obligat, i pobre de mi,
que no ho fes!”.

(1ª carta de Pau als Corintis)

“Ell li va donar la mà,
i la va fer llevar”.

(De l’evangeli segons sant Marc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Oh Verge de Lourdes, Mare de Déu i
Mare nostra, que estimeu cadascun
dels vostres fills. Vós vàreu elegir Ber-
nadeta per la seva humilitat i
senzillesa. Li vàreu confiar un
missatge que té per senyal la font de
la Gruta i que, amb l’aigua, ens
recorda el Baptisme. Vós ens crideu
a seguir Jesús i el seu Evangeli perquè renovi les
nostres vides. A Vós, que rebeu pelegrins de tot el
món, us confiem la preocupació de tota la huma-
nitat per aquesta pandèmia i per tot el que pot venir.
Us demanem la salut, física i espiritual, per tots els
malalts i els qui en tenen cura, l’encert dels
governants, la recerca dels científics i el seny i la
responsabilitat de la població. Sigueu una llum
d’esperança per a tots els qui us imploren. Amén.



DIA DE LA VIDA CONSAGRADA
Avui diumenge, a la missa de 12 de Sant Pere,
pregarem per les comunitats religioses presents
entre nosaltres, agraint el seu testimoni de vida.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
La festa organitzada pels Amics dels Malalts, que
cada any se celebra a La Salle entorn de la festa
de la Mare de Déu de Lourdes, aquest any se
celebrarà diumenge vinent, dia 14, amb una
missa a les 12 del migdia, a l’església de la
Immaculada. Es farà després de la missa de les
11, per no sobrepassar l'aforament permès.

De cara a l’organització, les persones que vulguin
assistir a aquesta celebració cal que s’inscriguin
als telèfons: Rosa Maria, matins: 669 984 483 i
Mario, tardes: 625 339 938.

CAMPANYA DE MANS UNIDES CONTRA LA
FAM EN EL MÓN
El proper cap de setmana, 13-14 de febrer, se
celebra la Campanya de MANS UNIDES contra la
Fam, amb el lema “Contagia solidaritat per
acabar amb la fam”. El divendres 12 és el dia del
dejuni voluntari; i la col·lecta extraordinària es
farà a les misses de dissabte i diumenge.

El projecte que aquest any les nostres parròquies
ajudarem a finançar és per la millora de la segure-
tat alimentària i dels ingressos en famílies de
comunitats rurals africanes, concretament a una
zona molt deprimida d’Uganda. Hi manca
formació agrícola per treballar la terra, falta aigua
potable, electricitat i habitatges en condicions,
els nens mal escolaritzats, famílies mal
alimentades, amb precària situació d'higiene i de
salut.

REUNIONS DE PARES DE CATEQUESI
Els pares del 2n curs de Catequesi, de cara a les
Primeres Comunions, són convocats a una
reunió:

Els de la parròquia de la Immaculada, divendres
dia 12, a les 8 del vespre, a l’església de la
Immaculada.

Els de la parròquia de Sant Pere, dissabte dia 13,
a les 12 del migdia, a l’església de Sant Pere.

LLIBRETS DE LA MISSA DE CADA DIA
Qui vulgui afegir-se a la subscripció col·lectiva
dels llibrets de “La missa de cada dia”, que
permeten tenir a l’abast les pregàries i les
lectures de la missa de cada dia, per només 30 €

a l’any, que es posi en contacte amb la parròquia.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS DEIXEBLES DE JOAN

Els deixebles de Joan Baptista generalment eren
persones senzilles, sovint insatisfetes de la religió
tal com es practicava al Temple. Interpel·lats per la
crida de Joan Baptista, cercaven una conversió
individual i un canvi total, tot esperant la vinguda
del Messies, l’Ungit del Senyor. El penediment i el
canvi de vida (la conversió) s’expressaven per mitjà
del baptisme, la immersió a l’aigua del Jordà, que
significava la purificació del cor.

Entre els qui foren batejats per Joan hi hagué Jesús,
i en aquella escena al riu Jordà el Pare el manifestà
com el seu Fill estimat.

Joan, el Precursor, nascut uns anys abans de
Jesús, i cosí seu, fill de Zacaries i Elisabet, va
mostrar Jesús als seus deixebles com “l’Anyell de
Déu que pren damunt seu el pecat del món” (Jn
1,29).

EL TESORO DE LA IGLESIA
“En última instancia, sea en tiempos tristes
sea en épocas grandes, la Iglesia vive
esencialmente de la fe de quienes son de
sencillo corazón, tal como Israel vivía en
virtud de ellos durante los tiempos en que
el legalismo de los fariseos y el liberalismo
de los saduceos desfiguraban la faz del
pueblo elegido. Israel siguió viviendo en los
que tenían el corazón sencillo. Fueron ellos
quienes transmitieron la antorcha de la
esperanza al Nuevo Testamento y sus
nombres son los últimos del antiguo pueblo
de Dios, a la vez que los primeros del
nuevo: Zacarías, Isabel, José, María.
La fe de aquellos que son de corazón
sencillo es el más precioso tesoro de la
Iglesia; servirle y vivido en sí mismo, es la
tarea suprema de toda reforma de la
Iglesia”.

Joseph Ratzinger
La Iglesia en el mundo de hoy (1966)


