
 
 
 

 
 

 
MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC PER A LA CELEBRACIÓ  

DE LA 54A JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (1 DE GENER DE 2021) 
 
5. La cultura de la cura en la vida dels seguidors de Jesús 
 
Les obres de misericòrdia espirituals i corporals constitueixen el 
nucli del servei de caritat de l’Església primitiva. Els cristians de la 
primera generació compartien el que tenien perquè ningú entre ells 
passés necessitat (cf. Ac 4,34-35) i s’esforçaven per fer de la 
comunitat una llar acollidora, oberta a totes les situacions humanes, 
preparada per a fer-se càrrec dels més fràgils. Així, es va fer costum 
realitzar ofrenes voluntàries per a donar menjar als pobres, enterrar 
els morts i sustentar els orfes, les persones grans i les víctimes de 
desastres, com els nàufrags. I quan, en períodes posteriors, la 
generositat dels cristians va perdre una mica de dinamisme, alguns 
Pares de l’Església van insistir en què la propietat és volguda per 
Déu per al bé comú. Ambròs sostenia que «la natura ha vessat totes 
les coses per al bé comú. [...] Per tant, la natura ha produït un dret 
comú per a tots, però la cobdícia l’ha convertit en un dret per a uns 
pocs».1 Havent superat les persecucions dels primers segles, 
l’Església va aprofitar la llibertat per a inspirar a la societat i la seva 
cultura. «Les necessitats de l’època exigien nous compromisos al 
servei de la caritat cristiana. Les cròniques de la història reporten 
innombrables exemples d’obres benèfiques. (...) Van sorgir 
nombroses institucions per a l’alleugeriment de totes les necessitats 
humanes: hospitals, hospicis per als pobres, orfenats, llars per a 
infants, refugis per a peregrins, entre d’altres»2.■ 

                                                
1 De officiis, 1, 28, 132: PL 16, 67. 
2 K. Bihlmeyer - H. Tüchle, Church History, vol.1, Westminster, The Newman 
Press, 1958, pp. 373-374. 
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DIUMENGE V DE DURANT L’ANY 
 

 SE N’ANÀ A UN LLOC SOLITARI I S’HI QUEDÀ PREGANT 
 

ob, a la primera lectura, es mostra ple de neguit. I això que 
és el paradigma de la paciència! Però en la seva reflexió 
sobre l’estat i situació en què es troba –recordem que Déu ha 
permès que l’esperit del mal el desposseeixi de tot el que 

podia assegurar-li una plàcida existència– expressa el seu enuig per 
haver de suportar unes proves tan dures. Però sap reconèixer amb 
realisme que la seva vida no és més que un respir. 
Sant Pau, en el text que hem llegit a la segona lectura, també es 
mostra preocupat per la tasca evangelitzadora i per la urgència de 
dur-la a terme: “pobre de mi que no anunciés l’Evangeli!”. Ell es 
mostra disposat a tot per difondre l’Evangeli. El seu neguit apostòlic 
el porta a recórrer tot el món: “disposat a fer tot el que calgui”. De 
fet els seus viatges apostòlics, descrits a les seves cartes i al llibre 
dels Fets dels Apòstols mostren també aquest afany d’arribar a 
tothom i arreu “per guanyar-ne tants com pugui”. 
L’evangeli ens mostra una situació paral·lela, però alhora ben 
diversa. Apareix el neguit de Jesús per dur a terme, podríem dir que 
ple de pressa, la seva missió evangelitzadora i salvadora. Predicar, 
guarir malalts, treure dimonis... Dit amb llenguatge planer sembla 
que s’ho ha de menjar tot en un sol dia. Efectivament aquesta 
jornada apostòlica de Jesús, descrita per l’evangelista Marc, fa la 
impressió que l’acció messiànica no té espera. Però hi ha una 
diferència. Enmig d’una activitat frenètica, Jesús fa una pausa: “De 
bon matí, quan encara era fosc, es llevà, se n’anà a un lloc solitari i 
s’hi quedà pregant”. La pregària també entra a formar part de la 
dinàmica plena d’urgència de la missió apostòlica. 
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No podem, ni hem d’acontentar-nos només en ser molt actius. La 
plena eficàcia de la missió apostòlica, no s’aconsegueix només amb 
una labor evangelitzadora plena de vitalitat. Cal confiar l’acció 
missionera a les mans de Déu. I això només s’aconsegueix amb la 
reflexió assossegada i la pregària silenciosa. Cal ser actius i 
contemplatius, alhora. Un bon moment per adonar-nos de la força 
evangelitzadora que tenen tant el carisma de la vida monàstica i 
contemplativa, com el carisma de l’acció social. La mateixa 
Campanya contra la Fam, de Mans Unides, que celebrarem 
diumenge vinent, no tindria plena eficàcia si no anés acompanyada 
amb l’oració. De fet els monjos i monges contemplatius ens 
recorden la importància de la solitud i de la pregària. I els religiosos, 
religioses i tots els qui han consagrat la seva vida al servei dels 
malalts, de l’educació dels infants i joves, del treball social... ens 
recorden la importància de l’activitat apostòlica al servei dels petits i 
dels pobres. Que, com Jesús, sapiguem sostenir la nostra acció 
caritativa i el treball apostòlic amb una pregària fervent i constant.■ 
 

******** 
 

PREGÀRIA EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

Déu omnipotent i etern, refugi nostre en els perills,  
a vós acudim en les nostres angoixes;  

us demanem plens de fe  
que mireu amb compassió  la nostra aflicció,  

concediu el repòs etern als qui han mort,  
consoleu els qui ploren,  guariu els malalts,  

doneu la vostra pau als moribunds,  
força als treballadors sanitaris,  
saviesa als nostres governants  

i valentia per poder estar al costat de tothom amb amor  
i, junts, puguem glorificar el vostre sant nom.  

Per Crist Senyor nostre. Amén. 
 

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, 6:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 7:  12,00: Àngel López Garcia  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 8:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 9:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dimecres, 10:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Dijous, 11:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 12: 18,30: Eugènia Delgà 
Dissabte, 13:  18,30: Família Agell Casademont 
Diumenge, 14:  12,00: Ferran Pérez Boet 
  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.  

 
COL·LECTA CAMPANYA CONTRA LA FAM 

El proper diumenge, dia 14 de febrer, es farà la Col·lecta de la 
Campanya Contra la Fam en el Món, que promou Mans Unides. 

 


