
 
 
 

 
 
 

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 mitjançant la solidaritat. 
La solidaritat expressa concretament l’amor per l’altre, no com un 
sentiment vague, sinó com a «determinació ferma i perseverant de 
comprometre’s pel bé comú; és a dir, pel bé de tots i cada un, perquè 
tots siguem veritablement responsables de tots».1 La solidaritat ens 
ajuda a veure l’altre —entès com a persona o, en sentit més ampli, 
com a poble o nació— no com una estadística, o un mitjà per a ser 
explotat i després rebutjat quan ja no és útil, sinó com el nostre 
proïsme, company de camí, cridat a participar, com nosaltres, en el 
banquet de la vida al que tots estan igualment convidats per Déu. 
 

* La cura i la protecció de la creació. 
L’encíclica Laudato si’ constata plenament la interconnexió de tota 
la realitat creada i destaca la necessitat d’escoltar al mateix temps el 
clam dels necessitats i el de la creació. D’aquesta escolta atenta i 
constant pot sorgir una cura eficaç de la terra, la nostra casa comuna, 
i dels pobres. Referent a això, desitjo reafirmar que «no pot ser real 
un sentiment d’íntima unió amb els altres éssers de la natura si al 
mateix temps en el cor no hi ha tendresa, compassió i preocupació 
pels éssers humans».2 «Pau, justícia i conservació de la creació són 
tres temes absolutament lligats, que no podran apartar-se per a ser 
tractats individualment sota pena de caure novament en el 
reduccionisme»3.■ 
                                                
1 St. Joan Pau II, Carta. enc. Sollicitudo rei socialis (30 desembre 1987), 38. 
2 Carta enc. Laudato si’ (24 maig 2015), 91. 
3 Conferència de l’Episcopat Dominicà, Carta pastoral Sobre la relació de l’home amb la natura (21 
gener 1987); cf. Carta enc. Laudato si’ (24 maig 2015), 92. 
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TEMPS DE QUARESMA 
DIUMENGE II 

 

 ES TRANSFIGURÀ DAVANT D’ELLS 
 

es temptacions de Jesús ens el mostraven profundament 
humà. Avui, que hem escoltat l’evangeli de la 
transfiguració, el contemplem gloriosament diví: “es 
transfigurà davant d’ells: els seus vestits es tornaren 

fulgurants...”. Jesús es mostra així tal com és: Déu i home. 
Pels qui hem encetat el camí de la quaresma i notem que fa pujada, 
que és costerut, ens fa bé aquest tast de glòria. Ens dóna ànim per 
continuar. Mentre que els qui veuen que al Tabor, dalt de la 
muntanya, s’hi està bé i fa bo de quedar-s’hi, són invitats a baixar a 
ran de terra en esvair-se la visió sobrenatural. 
Germans, la Quaresma és precisament això: un prendre consciència 
del que som i on som, i un poder palpar, ja ara, el terme vers on 
anem. Experimentem en aquest temps de gràcia la limitació de la 
nostra naturalesa humana, tacada tant sovint pel pecat i ja 
entrelluquem la glòria que se’ns ha promès. I sobretot en descobrim 
el camí: “els féu comprendre que la passió és necessària per arribar 
a la glòria de la resurrecció”, tal com tant bé és expressat en el text 
del prefaci de la missa d’aquest segon diumenge de quaresma. 
Per això al centre de la nostra contemplació quaresmal hi situem la 
Creu. Una creu, no ignominiosa (instrument de suplici), sinó 
victoriosa (on Crist vencé la mort). A la llum de la fe, sabem que la 
creu és el camí de la resurrecció del Crist. I per a nosaltres, els 
homes, no n’hi ha d’altre de camí. Aprenguem a estimar la creu, la 
del Crist i la nostra. 

L 



Abraham (primera lectura) també és posat a prova. I ell no dubta a 
complir el que Déu li mana. Però Déu no permet que dugui a terme 
aquell sacrifici. Ben al contrari, no només impedeix la mort d’Isaac, 
el seu fill únic, sinó que li promet una llarga descendència. Per això 
és paradigmàtica la fe d’Abraham. La Quaresma ha de ser també, 
per a nosaltres, un temps per enfortir la nostra fe. Si en les 
temptacions de Jesús (evangeli de diumenge passat) es marcava el 
contrast en no obeir la veu del diable, sinó la de Déu, avui l’exemple 
d’Abraham és també una invitació a acollir amb gran fe, els 
manaments de Déu. Complir la seva voluntat abans que res. La 
promesa d’una llarga descendència comportà una prova 
extraordinàriament heroica i fins i tot incomprensible: el sacrifici del 
seu únic fill Isaac. Déu mateix, però, un cop comprovada la fe 
d’Abraham, impedí l’execució d’aquella prova. No obstant Jesús, 
nou Isaac, el Fill estimat del Pare, el seu elegit, sí que fou sacrificat 
en l’ara de la creu, per a obtenir-nos el perdó dels pecats i la 
constitució de la nova fillada, el nou poble d’Israel, l’Església. Que 
el tast de glòria que significa la participació en l’Eucaristia, banquet 
celestial, refermi el nostre camí quaresmal.■ 
 

******** 
 

 

PREGÀRIA QUARESMAL: SALM 129 
 

Des de l’abisme us crido, Senyor.  
Escolteu el meu clam.  
Estigueu atent, escolteu aquest clam que us suplica.  
Si tinguéssiu en compte les culpes,  
¿qui es podria sostenir?  
Però és molt vostre perdonar, i això ens infon respecte.  
Confio en la paraula del Senyor, la meva ànima hi confia.  
Espera el Senyor la meva ànima, més que els sentinelles el matí.  
Que esperin el matí els sentinelles!  
Israel espera el Senyor,  
perquè són del Senyor l’amor fidel i la redempció generosa.  
És ell qui redimeix Israel de totes les seves culpes.  
 
  

 

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, 27:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 28:  12,00: Llorenç Roqueta Davesa 
  18,30: Antònia Grimal Vicens 
Dilluns, 1:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 2:  18,30: M. Teresa Compte i Masmitjà (aniversari) 
Dimecres, 3:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 4:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 5:  18,30: Melcior Xargay i Rubirola 
Dissabte, 6:  18,30: Enric Mirambell i Belloc (aniversari) 
Diumenge, 7:  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.  

 
VIA CRUCIS 

Divendres, 5 de març, 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. 
 


