
 
 
 

 
 
 

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 cura del bé comú. 
 
Tots els aspectes de la vida social, política i econòmica troben la 
seva realització quan es posen al servei del bé comú, és a dir del 
«conjunt d’aquelles condicions de la vida social que permeten als 
grups i als individus d’assolir més plenament i ràpidament la pròpia 
perfecció».1  
Per tant, els nostres plans i esforços sempre han de tenir en compte 
els seus efectes sobre tota la família humana, ponderant les 
conseqüències per al moment present i per a les generacions futures. 
La pandèmia del Covid-19 ens mostra com n’és de cert i actual això, 
ja que «ens vam adonar que estàvem en la mateixa barca, tots fràgils 
i desorientats; però, al mateix temps, importants i necessaris, tots 
cridats a remar junts»,2 perquè «ningú no se salva sol»3 i cap Estat 
nacional aïllat pot assegurar el bé comú de la pròpia població4.■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 26. 
2 Moment extraordinari de pregària en temps de pandèmia, 27 març 2020. 
3 Ibíd. 
4 Cf. Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 8, 153. 
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TEMPS DE QUARESMA 
DIUMENGE I 

 

 CONVERTIU-VOS 
 

ovament, el temps de Quaresma ens crida a la conversió. 
Ho hem sentit a l’evangeli: «Convertiu-vos i creieu en la 
Bona Nova». Amb aquestes mateixes paraules rebíem la 
cendra el Dimecres passat. 

Què vol dir convertir-se? La conversió ha de ser un retorn als 
compromisos inicials que vam contreure en el Baptisme. De fet els 
volem renovar en la propera Pasqua. Ho farem davant les fonts 
baptismals. L’aigua del Baptisme ens n’és un símbol ben expressiu. 
Ho escoltàvem a la primera lectura: L’aigua del diluvi destrueix el 
mal, que s’havia apoderat del món, però també és instrument de 
salvació per tots aquells que van entrar en l’Arca de Noé. Així 
podem afirmar que l’aigua purifica i salva. Com ho fa el Baptisme, 
que ens purifica del pecat i ens fa participar de la vida dels fills de 
Déu. 
En començar la Quaresma, cal que siguem conscients de la situació 
de pecat que hi ha en les nostres vides, sovint plenes d’egoisme. 
Però també ens cal ser conscients dels gèrmens de vida nova que 
Déu ha plantat en nosaltres, que ens ha creat semblants a ell, i per 
tant capaços d’estimar, superant tota forma d’egoisme o de 
tancament personal. Per això, pel Baptisme entrem a formar part de 
l’Església, d’aquella comunitat de persones que volen viure 
estimant, com Crist ens estima. 
Vet aquí uns quants objectius per la Quaresma d’enguany, enmig de 
la pandèmia: Contra l’egoisme, procurem fer de l’altre un germà. 

N 



Contra l’individualisme, cerquem de treballar en equip per a fer una 
obra en comú. I contra el tancament personal, obrim-nos a la realitat 
eclesial, creant comunitat. 
Fixem-nos que la crida quaresmal és sempre la mateixa, però sempre 
necessària: Cal fer almoina, és a dir, saber compartir. Cal pregar, per 
confiar més en Déu. Cal dejunar, abstenir-se de quelcom, per tal de 
poder donar-se generosament als altres. 
Perquè ha de servir, doncs, la Quaresma? Per refermar allò que un 
dia vam prometre en el Baptisme: renunciar al mal i professar la fe 
en Déu. I també per reconèixer que no sempre hem dut a terme 
satisfactòriament allò a què ens vam comprometre, i per tant, ja que 
som pecadors, som invitats a la penitència. 
Com Jesús, deixem-nos empènyer per l’Esperit cap al desert, per 
retrobar-nos amb nosaltres mateixos; per enfrontar-nos a les 
temptacions i vèncer-les; per deixar-nos alimentar amb el pa dels 
àngels, que ens enforteix en aquest camí quaresmal. L’Eucaristia és 
la gran força per a emprendre, sense por, aquest camí, que com el de 
Jesús, passant per la creu ens portarà a la Pasqua.■ 
 

******** 
 

 

PREGÀRIA QUARESMAL: SALM 50 
 

Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant;  
per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes;  
renteu-me ben bé de les culpes, purifiqueu-me dels pecats.  
Ara reconec les meves faltes, tinc sempre present el meu pecat.  
Contra vós, contra vós sol he pecat,  
i he fet el que és dolent als vostres ulls.  
Éreu just quan donàveu la sentència, irreprensible en el vostre veredicte. 
Vós sabeu que he nascut en la culpa, que la mare m’engendrà pecador.  
Vós estimeu la veritat al fons del cor,  
dintre de mi m’ensenyeu a tenir seny.  
Aspergiu-me amb hisop, que quedi pur;  
renteu-me, i seré més blanc que la neu.  
Deixeu-me sentir els crits de festa.  
Quin goig aquests ossos que havíeu fet pols!  
Aparteu la mirada dels meus pecats, esborreu les meves culpes.  
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, feu renéixer en mi un esperit ferm.  

  

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, 20:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 21:  12,00: Josep Bosch Xifró 
  18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 
Dilluns, 22:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 23:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 24:  18,30: P. Xavier M. Piquer, c.m.f. 
Dijous, 25:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 26: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 27:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 28:  12,00: Llorenç Roqueta Davesa 
  18,30: Antònia Grimal Vicens 

 

* * * * * * * * * * 
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.  

 

CAMPANYA CONTRA LA FAM 
A la Col·lecta de la Campanya Contra la Fam en el Món, que 

promou Mans Unides, es van recollir: 
Parròquia de sant Daniel: 36,00 € 

Parròquia Major de sant Feliu: 532,85 € 
A tots, moltes gràcies per la vostra generositat. 

 

VIA CRUCIS 
Divendres, 26 de febrer, a les 6 de la tarda (18.00): VIACRUCIS, i 

tot seguit la Missa (18.30).  
Recordem que tots els divendres de Quaresma són dies 

d’abstinència. 


