
 
 
 

 
 

MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC PER A LA CELEBRACIÓ  
DE LA 54ª JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (1 DE GENER DE 2021) 

 
6. Els principis de la doctrina social de l’Església com a fonament 
de la cultura de la cura 
La diakonia dels orígens, enriquida per la reflexió dels Pares i 
animada, al llarg dels segles, per la caritat activa de tants testimonis 
eloqüents de la fe, s’ha convertit en el cor palpitant de la doctrina 
social de l’Església, oferint-se a tots els homes de bona voluntat com 
un preciós patrimoni de principis, criteris i indicacions, del qual se’n 
pot extraure la “gramàtica” de la cura: la promoció de la dignitat de 
tota persona humana, la solidaritat amb els pobres i els indefensos, 
la preocupació pel bé comú i la salvaguarda de la creació. 
 

* La cura com a promoció de la dignitat i dels drets de la 
persona. 
«El concepte de persona, nascut i madurat en el cristianisme, ajuda a 
perseguir un desenvolupament plenament humà. Perquè persona 
significa sempre relació, no individualisme, afirma la inclusió i no 
l’exclusió, la dignitat única i inviolable i no l’explotació».1 Cada 
persona humana és una finalitat en ella mateixa, no és mai un simple 
instrument que s’aprecia només per la seva utilitat, i ha estat creada 
per a conviure en la família, en la comunitat, en la societat, on tots 
els membres tenen la mateixa dignitat. D’aquesta dignitat en deriven 
els drets humans, així com els deures, que recorden, per exemple, la 
responsabilitat d’acollir i ajudar els pobres, els malalts, els 
marginats, cada un dels nostres «semblants, propers o llunyans en el 
temps o en l’espai»2.■ 
 
 

                                                
1 Discurs als participants en el Congrés organitzat pel Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral en 
el 50è aniversari de la Carta encíclica “Populorum progressio” (4 abril 2017). 
2 Missatge a la 22a Sessió de la Conferència de les Parts de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi 
climàtic (COP22), 10 novembre 2016. Cf. Grup de Treball interdicasterial de la Santa Seu sobre l’Ecologia Integral, 
En camí per a la cura de la casa comuna. A cinc anys de la Laudato si’, LEV, 31 maig 2020. 
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DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY 
 

 LA LEPRA DESAPAREGUÉ I QUEDÀ PUR 
 

ambé avui l’evangeli ens presenta Jesús lluitant contra el 
mal, present en el món. És una manera ben clara de fer-
nos veure que Jesús és el Messies que ve a alliberar la 
humanitat de tota esclavitud. La lepra era considerada 

pels antics com un càstig pel pecat. 
Les lectures d’avui ens mostren dues actituds possibles enfront de la 
malaltia. Una és la marginació. El nostre món margina els qui 
pateixen algun mal. Els allunya de la societat, els amaga. I també 
nosaltres caiem en la temptació de fugir del mal, d’apartar-lo, de 
tancar-nos a aquesta realitat que sofreixen molts germans nostres. I 
no ens adonem que tard o d’hora ens hi haurem d’encarar. 
L’altra actitud, la de Jesús, és la d’acollir, ajudar, alliberar els qui 
sofreixen algun mal. Aquesta és l’actitud messiànica: Fer front al 
mal, encarar-s’hi, lluitar-hi, vèncer-lo. 
Ens hem de preguntar si també nosaltres no actuem marginant els 
qui pateixen algun mal. Si també discriminem i pensem que s’ho han 
ben guanyat... O simplement si som com aquells que s’escanda-
litzaven de veure Jesús menjant amb pecadors i amb dones de mala 
vida. Però Jesús no fa cas de les crítiques. Ell s’acosta als qui 
sofreixen, per poder-los arrencar de la seva situació i alliberar-los. 
En els Evangelis trobem sempre Jesús prop dels qui sofreixen 
qualsevol mena de mal, corporal o espiritual, personal o social, 
perquè ell vol treure’ls de la seva misèria. 
Cal lluitar contra tota mena de mal. Cal estar sempre a punt per 
vèncer el mal que també hi ha en nosaltres. Els cristians –a 
semblança de Jesús– hauríem de ser sempre els primers a col·laborar 
amb tota mena d’acció alliberadora. Massa sovint ens identifiquem 
més amb els qui condemnen que no pas amb els qui salven. 

T 



L’apòstol Pau, a la segona lectura, ens dóna una lliçó que hauríem 
de saber aprendre i posar en pràctica: “no busco allò que em convé a 
mi, sinó allò que convé als altres, perquè se salvin”. Aquesta hauria 
de ser la norma de tots i cada ú de nosaltres. Tant de bo sigui aquesta 
l’actitud que hem après en aquest temps de pandèmia, procurant 
sempre el bé dels altres, abans que el de nosaltres mateixos. 
I ara que entorn d’aquest altar ens hem aplegat per escoltar la 
Paraula de Déu i per a la pregària, i quan estem a punt de recitar una 
vegada més el Parenostre, abans de combregar, posem atenció a 
aquesta oració i demanem amb tot el cor, allò que ens fa demanar 
l’oració que Jesús ensenyà als seus apòstols: “Deslliureu-nos, 
Senyor, de qualsevol mal”. Amén.■ 
 

******** 
 

NORMES SOBRE EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA 
 

«Segons el cànon 1250, són dies penitencials tots els divendres de l’any 
(si no s’escauen en una solemnitat) i tot el temps de Quaresma. D’acord 
amb això; 
 

1. Durant la Quaresma, en la qual el poble cristià es prepara per a 
celebrar la Pasqua i renovar la pròpia participació en aquest misteri, es 
recomana vivament a tots els fidels que cultivin l’esperit penitencial, no 
sols internament i individualment, sinó també externament i socialment; 
aquest esperit penitencial pot expressar-se per una major austeritat de 
vida, per les diverses pràctiques que després s’indiquen a propòsit dels 
divendres de l’any i per iniciatives de caritat i ajuda als més necessitats 
portades a termes, com a comunitat cristiana, a través de les parròquies, 
de Càritas o d’altres institucions similars. 
 

2. El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma, i el Divendres 
Sant, memòria de la Passió i Mort de nostre Senyor Jesucrist, són dies de 
dejuni i abstinència. Els altres divendres de Quaresma són també dies 
d’abstinència, la qual consisteix a no menjar carn, segons antiga pràctica 
del poble cristià. A més, és aconsellable i mereixedor de lloança que, per 
tal de manifestar l’esperit penitencial propi de la Quaresma, els fidels es 
privin de despeses supèrflues, com són, per exemple, les menges o 
begudes costoses, els espectacles i les diversions. 
 

La llei de l’abstinència obliga tots els qui hagin complert 14 anys. La del 
dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys.» 

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, 13:  18,30: Família Agell Casademont 
Diumenge, 14:  12,00: Ferran Pérez Boet 
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 15:  18’30: Família Masó-Aragó 
Dimarts, 16:  18,30: Maria Delgà 
Dimecres, 17:  18,30: Josep Creus 
Dijous, 18:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 19: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 20:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 21:  12,00: Josep Bosch Xifró 
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 

 

* * * * * * * * * * 
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.  

 

AVUI: COL·LECTA CAMPANYA CONTRA LA FAM 
Avui, diumenge, 14 de febrer, es farà la Col·lecta de la Campanya 

Contra la Fam en el Món, que promou Mans Unides. 
 

DIMECRES DE CENDRA 
El proper dimecres, 17 de febrer, es Dimecres de Cendra, inici de la 

Quaresma. A les 18,30 celebrarem la Missa amb la benedicció i 
imposició de la Cendra. És dia de dejuni i abstinpencia. 

 

VIA CRUCIS 
Tots els divendres de Quaresma, a les 6 de la tarda (18.00): VIA 

CRUCIS, i tot seguit la Missa (18.30). Recordem que tots els 
divendres de Quaresma són dies d’abstinència. 


