
 
 
 

 
 

 
MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC PER A LA CELEBRACIÓ  

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

3. Déu Creador, model de la cura 
 

La Sagrada Escriptura presenta Déu no només com a Creador, sinó 
també com Aquell que té cura de les seves criatures, especialment 
d’Adam, d’Eva i dels seus fills. El mateix Caín, encara que caigués 
sobre ell el pes de la maledicció pel crim que va cometre, va rebre 
com a do del Creador un senyal de protecció perquè la seva vida fos 
salvaguardada (cf. Gn 4,15). Aquest fet, si bé confirma la dignitat 
inviolable de la persona, creada a imatge i semblança de Déu, també 
manifesta el pla diví de preservar l’harmonia de la creació, perquè 
«la pau i la violència no poden habitar juntes».1 

 

Precisament la cura de la creació és a la base de la institució del 
Shabbat que, a més de regular el culte diví, tenia com a objectiu 
restablir l’ordre social i l’atenció als pobres (cf. Gn 1,1-3; Lv 25,4). 
La celebració del Jubileu, amb motiu del setè any sabàtic, permetia 
una treva a la terra, als esclaus i als endeutats. En aquest any de 
gràcia, es protegia als més febles, oferint-los una nova perspectiva 
de la vida, perquè no hi hagués persones necessitades a la comunitat 
(cf. Dt 15,4). 

 

També és digna de menció la tradició profètica, on el llindar de la 
comprensió bíblica de la justícia es manifestava en la forma en què 
una comunitat tractava els seus membres més febles. Per això Amós 
(2,6-8; 8) i Isaïes (58), en particular, feien sentir contínuament la 
seva veu en favor de la justícia pels pobres, els quals, per la seva 
vulnerabilitat i falta de poder, eren escoltats només per Déu, que els 
cuidava (cf. Sl 34,7; 113,7-8).■ 

                                                
1 Pontifici Consell “Justícia i Pau”, Compendi de la Doctrina Social de l’Església, 488. 
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DIUMENGE III DE DURANT L’ANY 

DIUMENGE DE LA PARAULA 
EL REGNE DE DÉU ÉS A PROP 

 

’evangeli d’avui ens fa escoltar la veu de Jesús en la seva 
predicació inicial i més fonamental: “Ha arribat l’hora. 
El Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la 
Bona Nova”. Aquesta crida a la conversió tornarà a 

ressonar el proper dia 17 de febrer, dimecres de cendra, quan iniciem 
la Quaresma. 
És una crida que ens invita al canvi de vida. No es tracta simplement 
d’una “reforma”, una “renovació” o un “canvi d’imatge”. No. És 
quelcom més profund, més autèntic. És el seguiment radical i total 
de Jesús, com el dels apòstols, que a la crida del Mestre “Veniu amb 
mi i us faré pescadors d’homes”... ho deixaren tot “i se n’anaren 
amb ell”. 
O també com els ninivites, que no fan el sord a la predicació de 
Jonàs, sinó que “es convertien i s’apartaven del mal camí”. Cal 
destacar, com farà Jesús més endavant, que els ninivites són una 
acusació permanent per a tots els qui hem escoltat la predicació de 
Jesús i encara no n’hem fet cas. 
Aquesta crida a la conversió té una gran urgència. Així ho trobem 
expressat també en les lectures que hem escoltat: “ha arribat 
l’hora”, “no podeu deixar perdre l’oportunitat present... aquest món 
passa aviat”. 
Jesús demana que el seguim. I que el seguim ben a prop. Amb 
decisió. Cert que sempre hi haurà qui el segueixi des de l’anonimat, 
persones que passen pel món fent el bé, sense explicitar la seva fe 
cristiana. Però no n’hi ha prou. Podríem dir que Jesús demana 
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deixebles explícits, declarats. És a dir testimonis de la seva paraula i 
del seu missatge de conversió. 
No s’hi val a ser cristians només a estones, o quan queda bé. Cal 
seguir Jesús, ser deixebles seus, sempre. No pot ser allò que alguns 
afirmen: “soc catòlic, no practicant”. No, el qui creu en Jesús 
“practica” sempre, i si no, és que no acaba de ser una persona de fe. 
Demà, dia 25, acaba la setmana de pregàries per la unitat dels 
cristians. També aquest és un camí de conversió. Totes les esglésies 
cristianes necessiten fer aquest itinerari vers la unitat, vers el nostre 
únic Senyor. Afegim, doncs, a la nostra pregària d’avui, una pregària 
ben intensa per la conversió de totes les confessions cristianes, de 
tots els deixebles del Crist, perquè ben aviat puguem veure la unitat 
desitjada pel Crist: “Que tots siguin ú”.  
Que la taula eucarística, signe permanent de la germanor dels fills de 
Déu, ens faci créixer en la comunió i ens faci ser ferms i fidels 
deixebles del Crist.■  
 

******** 
 

EL DIUMENGE DE LA PARAULA 
 

El 30 de setembre de l’any passat, a l’inici de la commemoració 
dels 1.600 anys de la mort de sant Jeroni, el primer traductor de la 
Bíblia al llatí, el papa Francesc va fer pública una carta apostòlica 
per la qual institueix el «Diumenge de la Paraula de Déu» i 
estableix que se celebri el tercer diumenge de durant l’any. Feia tres 
anys que a les diòcesis catalanes ja celebràvem aquest diumenge, 
però a l’inici de l’any litúrgic, és  a dir, el primer diumenge 
d’Advent. En rebre aquesta carta, com és obvi, hem canviat la data, 
que enguany s’escau avui, 24 de gener. El papa Francesc institueix 
aquest diumenge per tal que tot el poble sant de Déu reflexioni i 
valori la importància que té llegir i viure el contingut de la Paraula 
de Déu en la pròpia vida cristiana. El Concili Vaticà II va donar un 
gran impuls al redescobriment de la Paraula de Déu, amb la seva 
Constitució Dei Verbum, «Paraula de Déu».■ 

 

D’UNA CARTA DE L’ARQUEBISBE JOAN PLANELLAS 
 

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, 23:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 24:  12,00: Per la Unitat dels cristians   
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 25:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 26:  18,30: Àngel Goy 
Dimecres, 27:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 28  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 29: 18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dissabte, 30:  18,30: José Ramon Lorente 
Diumenge, 31:  12,00: Família Juanola Bohigas   
  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.  

 

ESTADÍSTIQUES PARROQUIALS 
Durant l’any 2020 el moviment parroquial ha estat el següent: 

 
 

 Parròquia  
Sant Daniel 

Parròquia Major de 
Sant Feliu 

Baptismes 1 9 
Confirmacions - 1 
Primeres comunions - 3 
Matrimonis - - 
Defuncions 5 7 
 


