
 
 
 

 
 

 
MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC PER A LA CELEBRACIÓ  

DE LA 54A JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (1 DE GENER DE 2021) 
 

La cultura de la cura com a camí de pau 
 

1. Al llindar de l’Any Nou, desitjo presentar la meva més respectuosa salutació als 
Caps d’Estat i de Govern, als responsables de les Organitzacions internacionals, 
als líders espirituals i als fidels de les diverses religions, i als homes i dones de 
bona voluntat. A tots els faig arribar els meus millors desitjos perquè la humanitat 
pugui progressar en aquest any pel camí de la fraternitat, la justícia i la pau entre 
les persones, les comunitats, els pobles i els Estats. 
L’any 2020 s’ha caracteritzat per la gran crisi sanitària del COVID-19, que s’ha 
convertit en un fenomen multisectorial i mundial, que ha agreujat les crisis 
fortament interrelacionades, com la climàtica, l’alimentària, l’econòmica i la 
migratòria, i causa grans patiments i penúries. Penso en primer lloc en els qui han 
perdut un familiar o un ésser estimat, però també en els qui s’han quedat sense 
feina. Recordo especialment els metges, infermers, farmacèutics, investigadors, 
voluntaris, preveres i personal dels hospitals i centres de salut, que s’han esforçat i 
continuen fent-ho, amb gran dedicació i sacrifici, fins al punt que alguns d’ells han 
mort procurant estar prop dels malalts, alleujar els seus sofriments o salvar les 
seves vides. En retre homenatge a aquestes persones, renovo la meva crida als 
responsables polítics i al sector privat perquè adoptin les mesures adequades per 
tal de garantir l’accés a les vacunes contra el COVID-19 i a les tecnologies 
essencials necessàries per a prestar assistència als malalts i als més pobres i 
fràgils.1 
És dolorós constatar que, lamentablement, juntament amb nombrosos testimonis 
de caritat i solidaritat, estan agafant un nou impuls diverses formes de 
nacionalisme, racisme, xenofòbia i fins i tot guerres i conflictes que sembren mort 
i destrucció. 
Aquests i altres esdeveniments, que han marcat el camí de la humanitat en l’últim 
any, ens ensenyen la importància de fer-nos càrrec els uns dels altres i també de la 
creació, per a construir una societat basada en relacions de fraternitat. Per això he 
escollit com a tema d’aquest missatge: La cultura de la cura com a camí de pau. 
Cultura de la cura per eradicar la cultura de la indiferència, del rebuig i de la 
confrontació, que acostuma a prevaldre avui dia. 

                                                
1 Cf. Videomissatge amb motiu de la 75a Sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 25 setembre 2020. 
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vui, encara com a ressò de les festes de Nadal, 
contemplem des d’un altre angle, la mateixa manifestació 
de Déu als homes que celebràvem el dia de l’Epifania: 
Jesús, en el Baptisme en el Jordà, és ungit pel Pare per a 

dur a terme la seva Missió salvadora, alliberadora del pecat.  
Veiem en aquest Jesús un apropament als pecadors, als qui s’han 
allunyat del camí recte. Això ens ha d’alegrar, ja que pecadors, ho 
som tots. Per això també ell es fa batejar per Joan en el Jordà. No 
pas perquè ell fos pecador, sinó per salvar del pecat, per mitjà de 
l’aigua, els qui s’acosten al Baptisme. Jesús, –no oblidem el 
significat del seu nom: “Déu salva”– ha vingut a salvar dels pecats el 
seu poble.  
Per això, enmig de la fila dels pecadors cridats a conversió, es pot 
sentir la veu del cel que afirma: “Ets el meu Fill, el meu estimat, en 
tu m’he complagut”. Pel Baptisme, també nosaltres som fills 
estimats de Déu. Per això afirmem que el Baptisme ens fa fills de 
Déu. El camí de l’evangeli comença amb la conversió del cor i la 
remissió dels pecats.  
A la crida a la conversió ha de seguir una autèntica renovació del 
cor. Renovació que és, certament, fruit d’una decisió personal, quan 
arrepentits del mal que hem fet, ens proposem de caminar pel camí 
recte. Però que sobretot és obra de l’Esperit Sant que ens regenera, 
ens fa homes nous. Do de la gràcia divina que ens purifica. “Ell us 
batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc”. La missió salvadora de Jesús 
es segueix realitzant avui, per mitjà de l’Església. Els sagraments 
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són la paraula salvadora que Déu continua adreçant a tota la 
humanitat. Són els signes eficaços que realitzen realment la 
santificació de cada persona que els rep. Són el do gratuït de l’amor 
de Déu que es vessa a mans plenes sobre tota la humanitat. Ara 
doncs, en aquesta celebració, agraïm el do del Baptisme. Renovem 
avui la professió de fe baptismal, que un dia van fer els nostre pares 
i padrins per nosaltres. I sobretot sentim ben viva avui, ara i aquí, la 
força de la gràcia de Déu que continua renovant-nos cada dia, 
alliberant-nos de tot mal i fent-nos participar de la salvació.■  
 

******** 
El baptisme de Jesús 
El començament de la vida pública de Jesús és el seu baptisme per 
Joan al Jordà. Joan proclamava «un baptisme de penitència per la 
remissió dels pecats» (Lc 3,3). Una multitud de pecadors, publicans 
i soldats, fariseus i saduceus i dones de mala vida anaven a fer-se 
batejar per ell. Llavors es presentà Jesús. El Baptista dubtava, però 
Jesús insistí i va rebre el baptisme. L’Esperit Sant en forma de 
colom va baixar sobre Jesús i es va sentir la veu del cel que 
proclamava: «Aquest és el meu Fill, l’Estimat» (Mt 3,13-17). És la 
manifestació («Epifania» ) de Jesús com a Messies d’Israel i Fill de 
Déu. 
El baptisme de Jesús és, per la seva banda, l’acceptació i la 
inauguració de la seva missió de Servidor sofrent. Es deixa comptar 
entre els pecadors. Ja és «l’Anyell de Déu que pren sobre seu el 
pecat del món» (Jn 1,29); ja anticipa el «baptisme» de la seva mort 
sangonosa; ja ve a «completar tota justícia» (Mt 3,15, és a dir, se 
sotmet del tot a la voluntat del seu Pare: dóna el consentiment per 
amor a aquest baptisme de mort per la remissió dels nostres pecats. 
A aquesta acceptació respon la veu del Pare que posa tota la seva 
complaença en el seu Fill. L’Esperit que Jesús posseeix en plenitud 
des de la seva concepció «es posa» damunt d’ell (Jn 1,32-33). Ell en 
serà la font per a tota la humanitat A l’hora del seu baptisme «el cel 
s’obrí» (Mt 3,16) -l’havia tancat el pecat d’Adam-, i l’aigua és 
santificada quan hi davallen Jesús i l’Esperit Sant, preludi de la nova 
creació.■ 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLIA n. 535-536 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30.  

Festius: 12’00 i 18’30.  
Feiners: 18’30 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30.  
Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 9:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Diumenge, 10:  12,00: Família Juanola Bohigas   
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 11:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 12:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dimecres, 13:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 14:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 15: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 16:  18,30: Vicenç Pijaume 
Diumenge, 17:  12,00: Intenció particular   
  18,30: Pel poble 

 
* * * * * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 
CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ 

Estava previst reemprendre les sessions de Catequesis un cop 
passades les festes de Nadal, el proper divendres, dia 15. Però les 
noves mesures anti-COVID no permeten les trobades presencials. 

Oportunament informarem de la solució que es decideixi. 
 
 
 


