
 
 
 

 
 

 
MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC PER A LA CELEBRACIÓ  

DE LA 54A JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (1 DE GENER DE 2021) 
 
4. La cura en el ministeri de Jesús 
 
La vida i el ministeri de Jesús encarnen el punt culminant de la 
revelació de l’amor del Pare per la humanitat (cf. Jn 3,16). A la 
sinagoga de Natzaret, Jesús es va manifestar com Aquell a qui el 
Senyor va ungir «per portar la bona nova al desvalguts, proclamar 
als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, posar en llibertat 
els oprimits» (Lc 4,18). Aquestes accions messiàniques, típiques 
dels jubileus, constitueixen el testimoni més eloqüent de la missió 
que li va confiar el Pare. En la seva compassió, Crist s’apropa als 
malalts del cos i de l’esperit i els guareix; perdona els pecadors i els 
dona una vida nova. Jesús és el Bon Pastor que té cura de les ovelles 
(cf. Jn 10,11-18; Ez 34,1-31); és el Bon Samarità que s’inclina sobre 
l’home ferit, li embena les ferides i se n’ocupa (cf. Lc 10,30-37). 
En el moment més àlgid de la seva missió, Jesús segella la cura per 
nosaltres oferint-se a la creu i alliberant-nos així de l’esclavitud del 
pecat i de la mort. Així, amb el do de la seva vida i el seu sacrifici, 
ens ha obert el camí de l’amor i diu a cada un: “Ves, i tu fes igual” 
(cf. Lc 10,37).■ 
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FESTA DE LA CANDELERA 
 

Dimarts, dia 2 de febrer 
Festa de la Presentació del Senyor.  

A les 18’30 Benedicció i processó de les candeles i 
Missa. 
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JESÚS ENSENYA AMB AUTORITAT 
 

uan el Concili Vaticà II parla de la celebració eucarística 
ens exhorta vivament a participar a la Missa entera. Diu 
així: “Les dues parts de què, en certa manera, consta la 
missa, o sigui la litúrgia de la paraula i la litúrgia 

eucarística, estan tan estretament unides entre elles que 
constitueixen un sol acte de culte. Per això el sant Concili exhorta 
vivament als pastors d’ànimes que, quan catequitzin, ensenyin amb 
atenció als fidels a participar a la missa tota sencera, sobretot els 
diumenges i festes de precepte”. Aquest encàrrec del Concili troba 
avui l’explicació en les lectures que acabem d’escoltar, que ens han 
parlat de la importància i del valor de la Paraula de Déu: En la 
Sagrada Escriptura hi trobem la mateixa Paraula de Déu. És per això 
que la llegim, la meditem i fins i tot la venerem, perquè és Déu 
mateix qui parla al seu poble. 
Déu parla per mitjà dels profetes: “Jo faré que s’aixequi d’enmig 
dels seus germans un profeta... li posaré als llavis les meves 
paraules i ell els dirà tot el que jo li ordenaré” (primera lectura). 
Déu parla per mitjà dels profetes que ens fan conèixer el que Déu 
vol. 
A l’Evangeli encara hi trobem una Paraula més viva de part de Déu: 
Jesucrist. Per ell hem sentit directament, sense intermediaris, la veu 
del mateix Déu que ens parla, amb el desig de ser escoltat. No 
podem fer el sord a la veu de Déu. Ens cal estar disposats a fer-li 
cas. Per això és important aquesta primera part de la Missa. Aquí, en 
les lectures, escoltem la Paraula de Déu i ens proposem de posar-la 
en pràctica. 
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A voltes aquesta Paraula de Déu ens fa alçar la vista al cel per 
contemplar la felicitat que ens espera. Però altres vegades és una 
crida a no apartar-se del camí de Déu. I també, massa sovint, un 
plany, perquè Déu no es conforma en què nosaltres, els seus fills, 
abandonem el bon camí. 
En les lectures de la Missa hi trobem pàgines meravelloses que ens 
fan desitjar la vida plena en la glòria de Déu. D’altres, són paraules 
fortes de denúncia i de reprensió contra les injustícies i els pecats en 
què està embolicada la nostra vida i la de tota la humanitat. 
Els coetanis de Jesús s’admiraven de la seva autoritat: “fins els 
esperits malignes l’obeeixen” (evangeli). I és que la Paraula de Déu 
sempre és eficaç, fa el que diu, compleix el que anuncia 
Fent memòria i actualitzant les paraules de Jesús, trobem llum per la 
nostra vida concreta, pel nostre actuar. I també trobem força per fer 
la seva voluntat, confiant sempre amb la poderosa ajuda dels dons 
que rebem de Déu, sobretot dels sagraments que esdevenen eficaços 
per la força de la paraula salvadora de Jesús: “Tant de bo que avui 
sentíssiu la seva veu!”.■  
 

******** 
2 de febrer: FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR 

En la festa de la Candelera, o de la Presentació del Senyor, podem 
contemplar com el Crist, llum de tots els pobles, ens il·lumina amb la seva 
claror divina. Ell és la llum del món i ha vingut a il·luminar el nostre camí. 
No vol que caminem en les tenebres, sinó amb la llum que ens revela la 
seva divinitat. 
Necessitem obrir els ulls de la fe. És l’Esperit qui ens fa reconèixer aquesta 
Llum, que és el mateix Crist. Com el vell Simeó i com la profetessa Anna 
acudim al temple. I és aquí com, sota la inspiració de l’Esperit Sant, 
podem reconèixer el Crist present enmig nostre. 
Per això ens posem en camí, per anar a l’encontre del Senyor. Si veiem la 
llum, no podem quedar-nos estàtics, cal emprendre una marxa vers aquesta 
llum. Una llum que només ens il·luminarà del tot al terme del nostre 
pelegrinatge per la terra. 
Cal caminar per trobar el Crist: sentir-se membre viu de l’Església, 
formant part de la comunitat dels batejats, escoltar la Paraula de vida que 
en l’Església és proclamada constantment, acudir a rebre els sagraments 
que alimenten la fe i ens donen la vida. 

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, 30:  18,30: José Ramon Lorente 
Diumenge, 31:  12,00: Família Juanola Bohigas   
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 1:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 2:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dimecres, 3:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 4:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 5:  18,30: Melcior Xargay Rubirola 
Dissabte, 6:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 7:  12,00: Àngel López Garcia  
  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.  

 

FESTA DE LA CANDELERA 
El proper dimarts, dia 2 de febrer, és la Festa de la Presentació del 

Senyor. A les 18’30 hi haurà la Benedicció i processó de les 
Candeles i tot seguit la Missa pròpia del dia. 

 

PRIMER DIVENDRES 
El proper divendres, dia 5, és primer divendres de mes.Com és 

costum, després de la Missa de les 18’30 hi haurà l’exposició del 
Santíssim i després d’una estona de pregària la Benedicció i la 

reserva. 


