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7 de febrer de 2016 Diumenge V durant l’any

Lectures
Diumenge V durant l’any

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Dimecres de Cendra

Dimecres vinent és l’anomenat Dimecres de Cendra, que 
és la porta per la qual accedim al període litúrgic de la 

Quaresma, època penitencial de preparació per a la gran 
festa cristiana de la Pasqua de Resurrecció.

Aquest dia el sacerdot pren una mica de cendra, obtinguda 
de la combustió de les palmes del Diumenge de Rams de 
l’any passat, i ens fa el senyal de la creu al front o al cap. 
No és un sagrament, però té un valor simbòlic profund, 
com el té un anell com a símbol d’enamorament, o un 
pastís d’aniversari, que significa l’alegria per la vida d’una 
persona.

La cendra és un signe de l’actitud d’un cor que reconeix la 
necessitat de perdó i no es vanta de les qualitats pròpies, 
com si pogués prescindir de l’ajuda de Déu.

El sacerdot, en el moment d’imposar-la, acostuma a dir 
«ets pols i a la pols tornaràs», prenent una frase de Gènesi 
3,19, tot i que també es pot utilitzar una altra frase de 
l’Escriptura: «Converteix-te i creu en l’Evangeli», treta de 
Marc 1,15.

Sens dubte es podrien haver seleccionat altres sentències 
bíbliques, l’important és l’actitud amb què es reben. Tan 
cert és que la vida a la terra té límits temporals com que 
hem de convertir-nos.

Si pensem que la Quaresma és una època trista, és que 
potser no considerem de manera suficient l’alegria de la 
resurrecció. Podríem observar que aquest temps comença 
amb la cendra del Dimecres i acaba amb el foc de la vetlla 
pasqual, un foc que representa l’adéu a l’home vell i el pas 
a l’home nou segons el model de Jesucrist.

Com assenyalava Benet XVI, són quaranta dies per a 
aprofundir en una extraordinària experiència espiritual 
i ascètica. Jesús indica els tres instruments útils per a 
aquesta renovació personal: la pregària, la penitència (el 
dejuni) i l’almoina.

En aquest Any de la Misericòrdia la Quaresma és un temps 
propici per a demanar perdó a Déu en el sagrament de la 
penitència, en què la misericòrdia divina es bolca sobre 
nosaltres. També perquè siguem generosos amb les altres 
persones, especialment amb les més necessitades. No sols 
és qüestió de diners, també de perdó si ens hem sentit 
ferits per algú, i de comprensió.

És temps també d’acudir a la Mare de Déu, Mare de 
Misericòrdia, perquè ens condueixi a l’encontre amb el 
seu Fill. Viscuda així la Quaresma serà un temps d’alegria 
interior que es manifestarà també externament en la 
nostra vida ordinària.La cendra és un signe de l’actitud 

d’un cor que reconeix la necessitat 
de perdó‘

Lectura del llibre d’Isaïes (6, 1-2a, 3-8)

L’any que morí el rei Ozies vaig veure el Senyor 
assegut en un tron alt i prominent. Els plecs del 
seu mantell omplien el temple. L’assistien, drets, 

uns serafins que cridaven l’un a l’altre: «Sant, sant, sant és el 
Senyor de l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria.» 
Aquell crit feia estremir els muntants de les portes i l’edifici 
s’omplia de fum. Jo vaig dir: «Ai de mi, no podré parlar! Jo 
que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d’un poble de 
llavis impurs, he vist amb els meus ulls el rei, el Senyor de 
l’univers.» Llavors un dels serafins volà cap a mi duent amb 
uns molls una brasa que havia pres de l’altar. Em tocà els llavis 
amb aquella brasa i em digué: «Això t’ha tocat els llavis: ja ha 
desaparegut la teva culpa, el teu pecat ja ha estat esborrat.» 
Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: «Qui enviaré? 
Qui ens hi anirà?» Jo vaig respondre: «Aquí em teniu: envieu-
m’hi.»

Salm responsorial [137,1-8 (R. v. 1c)]

Us enalteixo amb tot el cor, Senyor,
us vull cantar a la presència dels àngels.
Em prosterno davant del santuari.

R. Us vull cantar a la presència dels àngels, Senyor.

Enalteixo el vostre nom
perquè estimeu i sou fidel.
Sempre que us invocava, m’heu escoltat,
heu enfortit la meva ànima. R.

En sentir el que vós heu promès,
tots els reis de la terra us lloaran
i celebraran que vós obreu així:
«Que n’és, de gran, la glòria del Senyor.» R.

La vostra dreta em salva.
Que el Senyor continuï afavorint-me.
El vostre amor perdura sempre.
Acabeu la vostra obra, Senyor. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 
(1Co 15,1-11) Versió breu

Germans, primer de tot us vaig transmetre el mateix 
ensenyament que jo mateix havia rebut, és a dir, que Crist, 
com deien ja les Escriptures, morí pels nostres pecats, que 
fou sepultat i que al tercer dia, com deien ja les Escriptures, 
ressuscità. Que després s’aparegué a Quefes i després als 
dotze. Després s’aparegué a més de cinc-cents germans a 
la vegada; molts d’aquests encara viuen, però alguns ja són 
morts. Després s’aparegué a Jaume, i més tard a tots els 
apòstols. Finalment, el darrer de tots, com un que neix fora 
de temps, se m’aparegué fins i tot a mi. Tant si sóc jo com si 
són ells, això és el que vosaltres heu cregut.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (5, 1-11)

En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús per escoltar la 
paraula de Déu. Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, 
veié dues barques a la platja. Els pescadors n’havien baixat i 
rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de 
Simó, li demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i 
ensenyava la gent de la barca estant. Quan acabà de parlar, 
digué a Simó: «Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» 
Simó li respongué: «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la 
nit i no hem pescat res, però ja que vós ho dieu calaré les 
xarxes.» Així que ho feren agafaren tant de peix que les xarxes 
s’esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l’altra 
barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren 
tant les barques que quasi s’enfonsaven. Simó Pere, en veure 
això, es llançà als genolls de Jesús i li deia: «Senyor, allunyeu-
vos de mi, que sóc un pecador.» Ni ell ni cap dels qui anaven 
amb ell no se sabien avenir d’una pesca com aquella. Igual 
passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de 
Simó. Però Jesús digué a Simó: «No tinguis por: des d’ara seràs 
pescador d’homes.» Llavors tornaren a terra les barques, ho 
deixaren tot i se n’anaren amb ell.

Vols pescar en abundància?
Pescar homes. Com es deu fer això? Perquè ara, qui es deixa pescar i per a què? No t’esveris i analitzem una mica l’escena: Has 
de deixar pujar Jesús a la barca, has d’anar rentant les xarxes, sent cada dia més sincer, més net, transparent; per molt que facis 
i sàpigues, ets instrument. Posa’t a les seves mans. Deixa’l fer, creu. Has d’experimentar l’astorament, la humilitat profunda 
davant les obres meravelloses que Déu fa amb els éssers humans, amb tu, amb la natura… Quan et posis amb confiança total, 
sense por, a les seves mans, et prendrà i, així com el pintor amb el pinzell fa obres precioses, Déu les farà amb tu, no en dubtis.

I encara que et sentis el més «petit dels apòstols» seràs capaç de ser transformat en pescador d’homes. El més important és 
deixar-ho tot —no estar aferrat a res passatger— i anar, estar, caminar, col·laborar amb el pescador d’homes per excel·lència.
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Els Missioners Claretians de Catalunya han elegit nou 
Provincial i nou Consell de govern.  
A la secció En un minut

Entrevista al nou Pare abat del Monestir de Santa 
Maria de Poblet, el P. Octavi Vilà i Mayo

DESTAQUEM...

(p.2) (p.5)

Enfoca el codi QR 
i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

l’entrevista

Mirada endins Gna. Victòria Sauret, vedruna (ccv) 

P. Octavi Vilà, abat de Poblet:

«Si el Senyor, a través dels meus germans, 
em demanava aquest servei, 

jo l’havia d’acceptar»
El proper dissabte, dia 27 de febrer a les 10.30 h., a la 
Basílica del Monestir de Poblet, rebrà la benedicció abacial 
conferida per fra Mauro-Giuseppe Lepori, abat general de 
l’Orde Cistercenc.

REDACCIÓ

El P. Octavi Vilà i Mayo, que va ser elegit abat de Poblet 
el passat dia 3 de desembre, va néixer a Tarragona 

l’any 1961, és llicenciat en Geografia i Història i diplomat 
en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de 
Barcelona, a més de batxiller en Filosofia i Teologia per 
la Facultat de Teologia de Catalunya, on actualment està 
completant el màster en Teologia Sistemàtica.

—En primer lloc la nostra sincera enhorabona. La Regla 
de sant Benet diu que l’elecció de l’abat «es farà tenint en 
compte el mèrit de vida i la saviesa de doctrina del qui hagi 
de ser instituït». És per a vostè una responsabilitat?

Gràcies. És una responsabilitat molt important. Just abans 
de l’elecció, quan ens vam reunir a la sala capitular vam llegir 
els dos capítols de la Regla de sant Benet que fan referència 
al càrrec de l’abat. En aquell moment no vaig pensar que 
pogués fer referència directa a mi, però, malgrat tot, tots 
els germans de la comunitat quan ho sentien sabien la gran 
responsabilitat que tenien a l’hora d’elegir l’abat.

—Com va viure aquell dia?

La veritat és que no vaig ser massa conscient del que estava 
succeint. Va ser una elecció bastant ràpida, la vam fer a la 
sala capitular, on es prenen les decisions importants. El dia 

abans havíem fet una votació prèvia, i per tant aquella nit 
havia estat pensant què havia de respondre si es produïa 
aquesta situació. Si el Senyor, a través dels meus germans, 
em demanava aquest servei jo l’havia d’acceptar. D’una 
banda vaig sentir joia, per la confiança dels meus germans 
dipositada en mi, i d’una altra, una càrrega de pes bastant 
feixuga.

—Poblet té un paper destacat en l’àmbit social i cultural. 
Alberga més de cent mil volums a la seva Biblioteca, s’hi 
troben diferents arxius, acull el Festival Internacional 
Orgues de Poblet, el festival de Música antiga a l’estiu… i ara 
hi ha un altre projecte en marxa: un centre d’interpretació 
per als visitants…

El projecte, que anomenem Cosmos, és força ampli, ja que 
intenta recuperar les causes per les quals va ser fundat el 
Monestir l’any 1150: per donar un impuls tant cultural 
com espiritual i econòmic a aquestes terres. És, per tant, 
l’adequació d’aquest mateix esperit però al segle XXI. En la 
vessant més turística, Poblet és patrimoni de la Humanitat 
des de l’any 1991 i es vol potenciar aquesta visita amb un 
centre d’interpretació que s’ubicarà a l’entrada perquè 
tothom sigui conscient del que visita: un espai de vida 
monàstica. Això també comportarà la rehabilitació del 
museu per tal d’agilitzar les visites.

L’entrevista completa es podrà llegir a la Revista 
‘Església de Tarragona’ de gener-febrer (n. 290)

nomenaments
El Sr. Arquebisbe ha signat, en data de 27 de gener de 2016 
el següent nomenament:

-Mn. Pere Fibla Palazón, rector de les parròquies de Santa 
Maria Magdalena de Blancafort, de Santa Maria de Solivella 
i de la Transfiguració del Senyor de Pira, i encarregat de 
l’església de Santa Maria d’Ollers.

preguem amb l’Església

El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a aquest 
mes de febrer de 2016, les següents intencions per a la 
pregària:

Intenció universal: Que tinguem cura de la 
creació, rebuda com a do que cal cultivar i 
protegir per a les futures generacions.

Intenció per a l’evangelització: Perquè 
augmenti l’oportunitat de diàleg i de trobada 
entre la fe cristiana i els pobles de l’Àsia.El vídeo del Papa
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Cicle C / Litúrgia de les Hores: Setmana I

Diumenge, 7: Diumenge V de durant l’any [Is 6, 1-2a.3-8; 
Salm 137, 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8; 1Co 15, 1-11 
(o bé més breu: 15, 3-8.11); Lc 5, 1-11 (LE/LH  pròpies)]

Dilluns, 8: [1Re 8, 1-7.9-13; Salm 131, 6-7.8-10; Mc 6, 53-56] 
Sant Jeroni Emilià (ML) o bé, Santa Josefina Bakhita, verge 
(ML)

Dimarts, 9: [1Re 8, 22-23.27-30; Salm 83, 3.4.5 i 10.11;
Mc 7, 1-13]

Dimecres, 10: Dimecres de cendra [Jl 2, 12-18; Salm 50, 
3-4.5-6a.12-13.14 i 17; 2Co 5, 20-6,2; Mt 6, 1-6.16-18] 
Dia de dejuni i abstinència. Setmana IV del salteri

Dijous, 11: [Dt 30, 15-20; Salm 1, 1-2.3.4 i 6; Lc 9, 22-25] 
Mare de Déu de Lourdes (Comm.) 
Jornada Mundial del Malalt 

Divendres, 12: [Is 58, 1-9a; Salm 50, 3-4.5-6a.18-19; 
Mt 9, 14-15] Dia d’abstinència. Santa Eulàlia 

Dissabte, 13: [Is 58, 9b-14; Salm 85, 1-2.3-4.5-6; 
Lc 5,27-32] Sant Benigne

Diumenge, 14: Diumenge I de Quaresma [Dt 26, 4-10; 
Salm 90, 1-2.10-11.12-13.14-15; Rm 10, 8-13; Lc 4, 1-13 
(LE/LH pròpies)]
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2
en el nostre món passa...

Litúrgia
de la setmana missatge

en un minut 8 de febrer

—2a Jornada mundial de pregària, reflexió i acció contra 
el tràfic de persones.

9 de febrer

—Conferència a càrrec del P. José Martín Ruiz, missioner 
durant vint-i-vuit anys a Etiòpia, on ha estat responsable 
de diferents projectes de desenvolupament. El P. Martín 
explicarà la seva experiència a la Cambra de Comerç de 
Tarragona, a les 19.00 h. Organitza Mans Unides Tarragona.

Del 9 a l’11 de febrer

—Tridu a la Mare de Déu de Lourdes a l’església parroquial 
de Sant Francesc d’Assís de Tarragona. Els dies 9 i 10 febrer, 
a les 19.00 h, rés del sant rosari i seguidament, celebració 
de l’eucaristia; i el dijous, dia 11, després del sant rosari hi 
haurà la processó de les torxes i la celebració de l’eucaristia.

Fins l’11 de febrer

—Novena en honor a la Mare de Déu de Lourdes, a l’església 
parroquial de la Puríssima Sang de Reus, a les 19.00 h. Rés 

del rosari, oracions pròpies de la Novena i eucaristia. Avui, 
dia 7 de febrer, no hi haurà missa. El dijous, dia 11, festa de 
la Mare de Déu de Lourdes, l’església parroquial romandrà 
oberta de les 11.00 a les 13.00 h, i de les 17.00 fins al final 
de l’eucaristia. Organitza l’Arxiconfraria de la Mare de Déu 
de Lourdes de la Parròquia de la Puríssima Sang de Reus.

12 de febrer

—Dia del Dejuni Voluntari com a gest de suport als més de 
set-cents milions de persones que pateixen fam arreu del 
món. En aquest dia, el Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, 
presidirà l’eucaristia a l’església de Sant Antoni de Pàdua 
de Tarragona (Rambla Nova, 105), a les 19.00 h. Organitza 
Mans Unides Tarragona.

13 de febrer

—Recés quaresmal a l’església de Sant Agustí de Tarragona, 
de les 10.00 a les 12.00 h.  Predicarà Mn. Jordi Figueras 
i Jové, vicari episcopal de Tarragona. A les 12.00 h. se 
celebrarà l’eucaristia. Organitza l’arxiprestat de Tarragona 
Centre. 

Obres espirituals

Les obres de misericòrdia són catorze: set corporals i set 
espirituals. Mentre les corporals les trobem gairebé en la 
seva totalitat en el Judici final narrat per l’evangelista Mateu, 
les espirituals són preses de textos de la Paraula de Déu i 
d’actituds i ensenyaments de Jesucrist mateix.

2. Donar consell a qui l’ha de menester. Un bon consell a temps pot ser llum per 
a moltes persones i pot evitar nombrosos errors i fracassos. Cal, però, fer-ho sense 
paternalismes excessius, aconsellant quan l’altre ho necessiti de veritat o ens ho 
demani. Per a donar un consell, que és un do de l’Esperit Sant, també cal estar 
preparat per a rebre’l.

Any sant de la misericòrdia
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

Les obres de Misericòrdia (X)

…que hi ha moltes notícies «frapants». 
Vegem-ne algunes, només.

No fa gaires dies que la ONG Oxfam-Intermón feia públiques 
unes dades esgarrifoses. Al món, 62 persones posseeixen la 
riquesa de tres mil cinc cents milions de persones. A l’Estat 
espanyol, 20 persones tenen una riquesa com el 30% de la 
població. A Catalunya, la persona més rica té una riquesa 
equivalent a la de cent cinquanta-cinc mil persones. Quines 
injustícies més grans! I ben amagat que s’ho porten, amb 
l’excusa de la crisi! I les desigualtats entre pobres i rics creixen. 
I és ben palès!

Una altra. Fa uns dies que hi va haver un esfereïment a 
les borses de tot el món. Segons els noticiaris, les causes 
principals són: la desacceleració de l’economia xinesa i la 
baixada dels preus dels carburants. Ara resulta que la borsa 
del mercat financer d’un país comunista posa en joc les borses 
dels mercats financers de tot el món. Vaja! Com diuen, «vivir 
para ver»! I que l’alegria que tenim molts ciutadans quan 
s’abaixa el preu dels carburants és la pena dels especuladors a 
la borsa! O sigui que el que va bé per a les nostres butxaques 
no va bé per a les seves. I qui hi surt perdent? Els de sempre!

I encara una tercera. Uns periodistes han fet un documental 
sobre el paper tant important que va tenir una bona part 
de l’Església en la lluita antifranquista. S’ha projectat en un 
cinema de Barcelona. Als últims temps hi ha hagut molts 
interessats a divulgar que l’Església va ser franquista, com 
si ho hagués estat tota. Tant costa de recordar o d’explicar 
que Comissions Obreres, l’Assemblea de Catalunya i moltes 
organitzacions antifranquistes van néixer o van créixer o es 
van manifestar en locals de l’Església i hi va haver moltes 
persones compromeses: religiosos com els benedictins de 
Montserrat i els caputxins, bisbes com Pont i Gol i Tarancón, 
i molts preveres i laics compromesos? O és que no es vol 
recordar o no es vol explicar?

Què fan o faran els nostres dirigents presents o futurs en 
cada un d’aquests problemes? I què hi podem fer, i hi fem, 
cada un de nosaltres? Si els creients, i en concret els catòlics, 
tinguéssim més presència pública, i ben feta, segur que es 
notaria més.

Miquel Barbarà Anglès, pvre.

campanya
Mans Unides presenta la Campanya contra la Fam 
amb el lema «Planta-li cara a la fam: sembra»

Amb aquesta nova campanya, Mans Unides dóna el tret de 
sortida aquest mes de febrer a la 57a campanya anual contra 
la fam que, en els propers tres anys (2016-2018), es fixarà en 
les persones que pateixen la falta de seguretat alimentària i 
en les causes que la provoquen.

En aquest nou trienni l’ONG Mans Unides treballarà per donar 
resposta a les causes i problemes que provoquen la fam al 
món des d’una triple perspectiva: el mal ús dels recursos 
alimentaris i energètics, un sistema econòmic internacional 
que prima el benefici i exclou els febles i uns estils de vida i 
consum que augmenten la vulnerabilitat i l’exclusió.

Els actes programats per Mans Unides Tarragona per a 
aquesta setmana d’inici de campanya són a la secció de 
l’agenda d’aquest Full.

—Sant Francesc de Sales. Amb motiu de la festivitat de Sant 
Francesc de Sales, que s’escau el 24 de gener, el Departament 
de Mitjans de Comunicació Social de l’Arquebisbat va 
organitzar, l’endemà dia 25, un acte per als periodistes i 
professionals de la comunicació presents a l’arxidiòcesi. 
Després de la celebració de l’eucaristia a la Catedral es va 
informar els periodistes sobre l’Any Sant de la Misericòrdia, 
els projectes Raquel i Llar Natalis, impulsats per la pastoral 
diocesana familiar, i la inauguració de la Parròquia de Santa 
Maria de Bonavista que tindrà lloc el dissabte, dia 19 de març, 
dia de Sant Josep.

—Pastoral de la salut. El Santuari de la Mare Misericòrdia de 
Reus va acollir, el dissabte 23 de gener, la Jornada diocesana 
de pastoral de la salut amb la participació de prop d’un cen-
tenar de persones. La Delegació diocesana de pastoral de la 
salut, encapçalada per la Sra. Mercè Guasch, va organitzar 
aquesta Jornada adreçada a totes les persones que fan un 
servei en la pastoral de la salut a nivell parroquial, d’hospitals 
i d’acompanyament, així com també als malalts. La ponència 
central de la Jornada va anar a càrrec del Dr. Armand Puig 

i Tàrrech, rector de 
l’Ateneu universitari 
Sant Pacià de Barce-
lona, sobre el tema 
«Confiar en la miseri-
còrdia de Maria». La 
trobada es va cloure 
amb el dinar de ger-
manor.

—Claretians 
de Catalunya. 
El XXII Capítol 
de la Província 
Claretiana de 
Catalunya, 
reunit a la 
ciutat de Vic del 24 al 30 de gener, va elegir el nou Provincial 
dels Missioners Claretians de Catalunya, el P. Ricard Costa-
Jussà (Sabadell, 1967), el qual pren el relleu del P. Màxim 
Muñoz que ha estat Provincial durant dels dos darrers 
sexennis (2004-2010 i 2010-2016). El P. Costa-Jussà va viure 
a la comunitat de Valls, on va ser ordenat diaca l’any 1994. 
Actualment és rector de la parròquia del Cor de Maria i 
de Sant Tomàs de Barcelona. Durant el Capítol també s’ha 
aprovat la nova organització de govern. El Gmà. Josep Codina, 
encarregat de la pastoral del Col·legi Claret, de la Parròquia 
Mare de Déu del Lledó de Valls i responsable de la Pastoral 
Juvenil de la Província, va ser elegit Conseller-Prefecte. 

—Trobada arxiprestal de confirmació. Una trentena de joves 
de primer i segon curs de confirmació de les parròquies de 
Tarragona Centre van participar el divendres, dia 22 de gener, 
en la trobada anual a nivell de l’arxiprestat. En aquesta ocasió 
la trobada es va celebrar a la Parròquia de Sant Joan Baptista 
de Tarragona i va girar entorn de l’Any Sant de la Misericòrdia.

—Publicació. El dissabte dia 30 de gener, al vespre, va tenir 
lloc la presentació del nou llibre Miscel·lània en honor de Mn. 
Antoni Bru i Borràs, a la Parròquia de Sant Jaume Apòstol 
d’Arbeca, d’on era prevere adscrit abans de traspassar, ara fa 
un any, i on havia estat rector durant una bona colla d’anys.

Confiar en Jesús misericordiós com Maria: «Feu tot el que ell us digui»
(Jn 2,5)

Com que aquest any aquesta Jornada se celebrarà solemnement a Terra Santa, 
proposo meditar la narració evangèlica de les noces de Canà (Jn 3,1-11), on Jesús va 
fer el primer miracle gràcies a la mediació de la seva Mare. El tema escollit —«Confiar 
en Jesús misericordiós com Maria: «Feu tot el que ell us digui» (Jn 2,5)»— s’inscriu 
molt bé en el marc del Jubileu extraordinari de la Misericòrdia.

[…] La malaltia, sobretot quan és greu, posa sempre en crisi l’existència humana i 
ens planteja grans interrogants. […] En aquesta situació, per una part la fe en Déu 
es posa a prova, però al mateix temps revela tota la seva força positiva. No perquè 
la fe faci desaparèixer la malaltia, el dolor o els interrogants que planteja, sinó 
perquè ens ofereix una clau amb la qual podem descobrir el sentit més profund 
d’allò que estem vivint; una clau que ens ajuda a veure com la malaltia pot ser la via 
que ens porta a una proximitat més estreta amb Jesús, que camina al costat nostre carregat amb la creu.

En aquesta Jornada Mundial del Malalt podem demanar a Jesús misericordiós per la intercessió de Maria, Mare seva i nostra, 
que ens concedeixi aquesta disponibilitat per a servir els necessitats, i concretament els nostres germans malalts. A vegades 
aquest servei pot resultar dur, pesat, però estem segurs que el Senyor no deixarà de transformar el nostre esforç humà en 
quelcom diví. També nosaltres podem ser mans, braços, cors que ajuden Déu a fer els seus prodigis, sovint amagats. També 
nosaltres, sans o malalts, podem oferir els nostres cansaments i sofriments com l’aigua que va omplir les gerres de les noces 
de Canà i va ser transformada en el vi millor.

Del missatge del papa Francesc per a la XXIV Jornada Mundial del Malalt. 11 de febrer de 2016.

El missatge sencer el podeu trobar a l’enllaç http://arqtgn.cat/malalt
o a la secció Documents / Santa Seu del web de l’Arquebisbat


