
 
 
 

 
 

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

 

7. La brúixola per a un rumb comú 
També cal esmentar el respecte del dret humanitari, especialment en aquest 
temps en què els conflictes i les guerres se succeeixen sense interrupció. 
Lamentablement, moltes regions i comunitats ja no recorden una època en 
la que vivien en pau i seguretat. Moltes ciutats s’han convertit en 
epicentres d’inseguretat: els seus habitants lluiten per mantenir els seus 
ritmes normals perquè són atacats i bombardejats indiscriminadament per 
explosius, artilleria i armes lleugeres. Els infants no poden estudiar. Els 
homes i les dones no poden treballar per a mantenir les seves famílies. La 
fam arrela on abans era desconeguda. Les persones es veuen obligades a 
fugir, deixant enrere no només les seves llars, sinó també la història 
familiar i les arrels culturals. 
Les causes del conflicte són moltes, però el resultat és sempre el mateix: 
destrucció i crisi humanitària. Hem d’aturar-nos i preguntar-nos: què ha 
portat a la normalització dels conflictes al món? I, sobretot, com podem 
convertir el nostre cor i canviar la nostra mentalitat per a cercar 
veritablement la pau en solidaritat i fraternitat? 
Quant de malbaratament de recursos hi ha per a les armes, en particular per 
a les nuclears,1 recursos que es podrien utilitzar per a prioritats més 
importants per tal de garantir la seguretat de les persones, com la promoció 
de la pau i del desenvolupament humà integral, la lluita contra la pobresa i 
la garantia de les necessitats sanitàries. I encara més es manifesta a causa 
dels problemes mundials com l’actual pandèmia del Covid-19 i el canvi 
climàtic. Quina decisió més valenta seria «constituir amb els diners que 
s’usen en armes i altres despeses militars “un Fons mundial” per a poder 
derrotar definitivament la fam i ajudar al desenvolupament dels països més 
pobres»2.■                (continuarà) 
 
 

                                                
1 Cf. Missatge a la Conferència de l’ONU per a la negociació d’un instrument jurídicament 
vinculant sobre la prohibició de les armes nuclears que condueixi a la seva total eliminació, 
23 març 2017. 
2 Videomissatge per a la Jornada Mundial de l’Alimentació, 16 octubre 2020. 
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TEMPS DE QUARESMA 
DIUMENGE IV: «LÆTARE» 

 

 ALEGREU-VOS! 
 

l diumenge IV de Quaresma, anomenat també “Lætare”, 
a semblança del diumenge III d’Advent “Gaudete”, marca 
el mig camí d’aquest temps de gràcia i de misericòrdia. 
Per això se’ns invita a alegrar-nos (que això significa la 

paraula llatina “Lætare”). “Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa 
tots els qui l’estimeu...” Aquestes paraules del profeta Isaïes, del 
cant d’entrada de la Missa d’avui, donen el to a aquest diumenge. Sí, 
malgrat la tristor dels nostres pecats, malgrat la feblesa de la nostra 
condició humana, malgrat tantes coses que ens fan estar de dol 
(entre altres la situació de pandèmia que encara sofrim)... cal 
alegrar-se, perquè la força de Déu és superior al mal present en el 
món. 
Jerusalem, la ciutat destruïda i abandonada en el temps de l’exili 
babilònic, serà reconstruïda i habitada de nou pel poble de Déu, 
gràcies a la intervenció d’un pagà, Cir, rei dels perses (primera 
lectura). La força de Déu es manifesta pels camins més impensables. 
Malgrat les nostres culpes, Déu, ric en misericòrdia, ens estima tant 
que ens ho ha donat tot amb Jesucrist (segona lectura). És tan gran la 
bondat que ha tingut, té i tindrà envers nosaltres, que ja no hi ha lloc 
per al desànim, ni per la por, ans al contrari, la seva gràcia ha estat 
vessada abundosament sobre tots i cada ú de nosaltres. També això 
produeix alegria. 
Finalment, el diàleg de Jesús amb Nicodem (evangeli) és font d’una 
gran esperança: “Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill 
únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que 
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tinguin vida eterna”. Això és una Bona Notícia: Déu ens estima. Ens 
estima a tots. Ens estima tant que ni ho podem imaginar. El seu 
amor a la humanitat és tan gran que “no vol que ningú es perdi”. 
El papa Francesc, fidel missatger de l’Evangeli, ens ho recorda 
insistentment. La seva exhortació apostòlica “Evangelii gaudium” i 
tantes altres intervencions seves ens han subratllat la grandesa de 
l’amor i de la misericòrdia de Déu, de tal manera que ens diu:  
«Insisteixo un cop més: Déu no es cansa mai de perdonar, som 
nosaltres els qui ens cansem d'acudir a la seva misericòrdia». (EG 
3). 
Així doncs, plens de confiança, alegres en conèixer l’evangeli de la 
misericòrdia, no defallim en el camí cap a la Pasqua. Ben al contrari, 
caminem amb més fermesa. Confiem en la misericòrdia d’aquest 
Déu que ens estima tant. Acudim al sagrament de la reconciliació, 
per poder celebrar la Pasqua purificats i així “néixer de nou”. 
Visquem com a fills de la llum, busquem la plena llum en el nostre 
actuar, ja que, com escoltàvem a l’evangeli: “els qui viuen d’acord 
amb la veritat, busquen la plena llum i que tothom vegi què fan, ja 
que ho fan segons Déu”.■ 
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PREGÀRIA QUARESMAL: SALM 31 
 

Alegria del pecador perdonat 
 

Feliç el qui ha estat absolt de la falta i ha vist sepultat el seu pecat.  
Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa,  
qui dintre seu ja no manté l’engany. 
Mentre callava la culpa, era esgotador el meu clam,  
se’m consumien les forces;  
dia i nit la vostra mà pesava damunt meu,  
es fonia el meu vigor com en les secades d’estiu.  
M’he decidit a reconèixer la falta, no us he amagat més el meu pecat.  
Tan bon punt m’ho he proposat, Senyor, m’heu perdonat la culpa comesa.  
Que us supliquin els fidels als moments de desgràcia;  
per més que els rius es desbordin, a ells, ni els tocaran.  
En vós he trobat el meu recer, vós em guardeu del perill.  
Tothom celebra al voltant meu el goig de veure’m lliure.  
Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor; homes rectes, aclameu-lo.  
 

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: Jaume i Teresa 
Diumenge, 14:  12,00: Pel poble. 18,30: Pels difunts de la pandèmia 
Dilluns, 15:  18’30: Intenció particular 
Dimarts, 16:  18,30: Família Figueras Xifra  
Dimecres, 17:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Dijous, 18:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 19: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 20:  18,30: Família Baborés Ferrer 
Diumenge, 21:  12,00: Pel poble.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.  

 

VIA CRUCIS 
Divendres, dia 19, a les 6 de la tarda, Viacrucis. 

 

REUNIÓ GRUP DE LITÚRGIA 
Dissabte, dia 20, a les 11, a la sala Sant Feliu. 

 

HORARIS SETMANA SANTA 2021 
28 de març: Diumenge de Rams: 12’00: Benedicció de rams i Missa. 
   La Benedicció dels Rams es farà a l’interior de la Basílica.  
29 de març: Dilluns Sant:18’30: Missa.  
   19’00: Celebració comunitària de la Penitència. Presidirà el Sr. Bisbe. 
1 d’abril: Dijous Sant: 18’30: Missa de la Cena del Senyor. 
2 d’abril: Divendres Sant: 11’00: Viacrucis.  
   17’00: Celebració litúrgica de la Passió del Senyor. 
3 d’abril: Dissabte Sant: 20’00: Vetlla Pasqual. 

4 d’abril: Diumenge de Pasqua: 12’00: Missa del dia de Pasqua.  

 


