
 
 
 

 
 

 
MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC PER A LA CELEBRACIÓ  

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

2. Déu Creador, origen de la vocació humana a la cura 
n moltes tradicions religioses, hi ha narracions que es 
refereixen a l’origen de l’home, a la seva relació amb el 
Creador, amb la naturalesa i amb els seus semblants. A la 

Bíblia, el Llibre del Gènesi revela, des del principi, la importància 
de tenir cura o de custodiar en el projecte de Déu per la humanitat, 
posant en evidència la relació entre l’home (’adam) i la terra 
(’adamah), i entre els germans. Al relat bíblic de la creació, Déu 
confia el jardí “plantat a l’Edèn” (cf. Gn 2,8) a les mans d’Adam 
amb la missió de “treballar-lo i tenir-ne cura” (cf. Gn 2,15). Això 
significa, d’una banda, fer que la terra sigui productiva i, de l’altra, 
protegir-la i fer que mantingui la seva capacitat per a sostenir la 
vida.1 Els verbs “treballar” i “tenir cura” descriuen la relació 
d’Adam amb la seva casa-jardí i indiquen també la confiança que 
Déu diposita en ell al constituir-lo senyor i custodi de tota la creació. 
El naixement de Caín i Abel va donar origen a una història de 
germans, la relació dels quals seria interpretada —negativament— 
per Caín en termes de protecció o custòdia. Caín, després de matar el 
seu germà Abel, va respondre així a la pregunta de Déu: «Que potser 
soc el guardià del meu germà?» (Gn 4,9).2 Sí, certament. Caín era el 
“guardià” del seu germà. «En aquests relats tan antics, carregats de 
profund simbolisme, ja hi havia continguda una convicció actual: 
que tot està relacionat, i que l’autèntica cura de la nostra pròpia vida 
i de les nostres relacions amb la natura és inseparable de la 
fraternitat, la justícia i la fidelitat als altres»3.■ 

                                                
1 Cf. Carta enc. Laudato si’ (24 maig 2015), 67. 
2 Cf. “La fraternitat, fonament i camí per a la pau”. Missatge per a la celebració de la 47a Jornada Mundial de la Pau, 1 gener 2014 (8 
desembre 2013), 2. 
3 Carta enc. Laudato si’ (24 maig 2015), 70. 
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DIUMENGE II DE DURANT L’ANY 
VENIU, I HO VEUREU 

 

esprés d’haver contemplat l’escena del Baptisme del 
Senyor (diumenge passat), quan Jesús iniciava la seva 
missió, avui fem un pas més per reflexionar sobre la 
nostra missió, sempre continuadora de la missió 

messiànica de Jesús. 
“Aquí em teniu. Parleu que el vostre servent us escolta” diu Samuel. 
O també a l’evangeli, on hem vist que Jesús invita als deixebles: 
“Veniu i ho veureu” i amb tota simplicitat se’ns diu que “es 
quedaren amb ell” . 
Efectivament Déu crida a cada ú a acomplir una missió, una tasca, 
en aquest món. A uns els crida a deixar-ho tot per anar amb ell. A 
d’altres els crida a la vida consagrada o a la vida matrimonial. Són el 
que anomenem vocacions (del llatí “vocare” que vol dir: cridar). 
Avui, doncs, un dia propici per revisar si som fidels a la vocació que 
hem rebut. I davant la figura del jove Samuel (primera lectura) 
voldria insistir en què tan important és la generositat i disponibilitat 
del qui és cridat com el paper insubstituïble del qui acompanya i 
ajuda a respondre a la crida de Déu. Samuel, sense Elí, el gran 
sacerdot, que l’ajuda a discernir i a respondre, no hauria estat capaç 
de reconèixer la crida de Déu. També els deixebles van ser moguts 
per la paraula i l’exemple de Joan Baptista a apropar-se a Jesús i 
seguir-lo. I Pere no hauria arribat al Messies, sinó li hagués 
acompanyat el seu germà Andreu (evangeli). 
I encara més: no s’acaba la crida de Déu en la resposta inicial, per 
ferma i decidida que sigui, Cal renovar cada dia la resposta i estar 
oberts a noves crides de Déu a servir els germans en cada situació 
concreta, sigui en el camp familiar, laboral, social o polític. 

E D 



Precisament demà començarà la «Setmana de pregària per la unitat 
dels cristians». Un record de la crida de Déu a la unitat. Una crida a 
pregar i treballar perquè els cristians, siguem u, segons la voluntat 
de Jesús. Una crida, també, a treballar per llimar les diferències que 
hi pugui haver entre persones, entre grups i comunitats, entre 
religions i entre pobles i nacions. 
Dins de l’Església han sorgit sempre, en cada època, persones que 
han sabut escoltar la veu de Déu i l’han seguit: són els sants. Tant de 
bo, també ara i aquí, Déu desvetlli els cors i les voluntats d’aquells 
qui amb la mirada atenta descobreixin les necessitats més urgents i 
estiguin disposats a col·laborar per posar-hi remei. 
D’aquí a una estona, també nosaltres sentirem les paraules del 
Baptista: “Mireu l’Anyell de Déu”. Que amb gran disponibilitat cada 
ú de nosaltres sàpiga dir de tot cor el que dèiem en el salm: “Aquí 
em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat”.■  
 

******** 
La vocació dels laics 
«Pertoca als laics per pròpia vocació, de buscar el Regne de Déu 
actuant en les coses temporals que han d’ordenar cap a Déu (...). 
Pertoca, doncs, a ells molt especialment d’il·luminar i organitzar de 
tal manera totes les realitats temporals amb les quals es troben 
estretament units, que neixin i evolucionin sempre segons l’esperit 
del Crist i esdevinguin lloança del Creador i del Redemptor». 
La iniciativa dels cristians laics és particularment necessària quan 
es tracta de descobrir i d’idear mitjans perquè les exigències de la 
doctrina i de la vida cristianes impregnin les realitats socials, 
polítiques i econòmiques. Aquesta iniciativa és un element normal 
de la vida de l’Església: Els fidels laics es troben a la línia més 
avançada de la vida de l’Església. Per ells, l’Església és el principi 
vital de la societat. En ells, sobretot, hi ha d’haver una consciència 
cada dia més clara, no solament de pertànyer a l’Església, sinó de 
ser Església, és a dir, la comunitat dels fidels damunt la terra 
dirigits pel cap comú, el Papa i els bisbes en comunió amb ell. Ells 
són l’Església.■ 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA n. 898-899 
 

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, 16:  18,30: Vicenç Pijaume 
Diumenge, 17:  12,00: Maria Noguer Torrent   
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 18:  18’30: Per la Unitat dels cristians 
Dimarts, 19:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimecres, 20:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 21:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 22: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 23:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 24:  12,00: Per la Unitat dels cristians   
  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.  

 
DEL 18 AL 15 DE GENER: SETMANA DE PREGÀRIES PER 

LA UNITAT DELS CRISTIANS 
Durant aquests dies pregarem especialment per la Unió de totes les 

Esglésies cristianes, segons el desig de Jesucrist: “Que tots siguin ú” 

 
 


