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LA CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MÓN 
 
Han arribat aquelles jornades en les que totes l comunitats cristianes i parròquies se’ns ofereix la 
possibilitat de pensar en un dels drames més greus que provoquem, entre tots, en la nostra societat i 
món i, que és, la fam. 
És tan gran i té tant de volum humà aquest drama, que ens resulta impossible, als ciutadans posar-hi 
sol·lució per més bona voluntat que tinguem. Es tracta d’un problema que l’han d’assumir les nacions 
en un projecte conjunt perquè el desllorigador radica en les economies, interessos, polítiques...de tots 
els països, especialment del que anomenem el primer món, que ho és, en part, gràcies a l’abús sobre 
les matèries primes dels països més pobres i el seu desenvolupament social i polític. 
Ara que les economies, com sabem, les tenim passant per camins difícils per a nosaltres, encara serà 
més complicat que els qui regeixen els camins de les nacions ho tinguin present en el seu programa 
d’actuació. 
Aquest carreró sense sortida global, no ens ha de privar de veure el problema i cercar sol·lucions en 
petites proporcions del molt que pateixen tants milions de persones. 
Com cada any ens proposem la Zona del Baix Llobregat propiciar l’execució d’un projecte al nostra 
abast i en una concreta regió del planeta. Enguany es troba a l’Índia, concretament a Sirwar 
(Karnataka)..El 70% dels habitants pertany als sectors anomenats”sense casta”, els més empobrits, 
marginats i pateixen la més dura explotació. No disposen de terres pròpies. Depenen dels grans 
senyors. Els infants han d’ajudar els pares en les feines del camp. Hi ha molt d’analfabetisme, 
precàries condicions de salut i d’higiene. La taxa d’atur és molt elevada per la discriminació i manca de 
cultura i professionalitat. A la zona només hi ha dues escoles (una d’elles és completament elitista). 
L’objectiu del projecte d’aquest any consisteix a col·laborar en l’enfortiment de l’educació a Sirwar. La 
formació és una eina imprescindible per a la superació de la misèria. 
Es construiran 4 aules, una sala de professors i una petita oficina. Dues aules seran de preescolar, 
més dues de 1r i 2n de primària. Cada curs es podran acollir 240 nens i nenes. La comunitat local està 
molt compromesa en aquest projecte. Ella aporta el terreny i, a més, farà una contribució econòmica 
equivalent al 5% del cost de la construcció. 
Tal com varem anunciar  aquest any la campanya contra la fam la farem durar tota la quaresma. 
Proposem que la col·lecta que es fa en la celebració del Dijous Sant, fos el resultat de l’esforç que 
hàgim fet durant aquests quaranta dies  en guardar els diners que ens costaria la compra de coses, 
objectes, o bé despeses que no siguin necessàries per a viure. Tots en tenim si ho revises seriosament 
i volem donar valor a la nostra condició de ser una parròquia socialment atenta. No es tracta d’una 
col·lecta, sinó de l’esforç per no gastar en inutilitats mentre d’altres s’ho passen malament per no tenir 
el que és imprescindible. 
Tindreu a la vostra disposició una caixa a la capella del St. Crist per si durant el temps quaresmal hi 
voleu anar dipositant el resultat del vostre camí de sacrifici en favor del servei als germans, per no 
esperar a la Setmana Santa.                                                           Mn.Joaquim Rius 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Mc 2, 1-12 

Jesús fue considerado por sus contemporáneos como un curador singular. Nadie lo confunde con los 
magos o curanderos de la época. Tiene su propio estilo de curar. No recurre a fuerzas extrañas ni 
pronuncia conjuros o fórmulas secretas. No emplea amuletos ni hechizos. Pero cuando se comunica 
con los enfermos contagia salud. Los relatos evangélicos van dibujando de muchas maneras su poder 
curador. Su amor apasionado a la vida, su acogida entrañable a cada enfermo, su fuerza para 
regenerar lo mejor de cada persona, su capacidad de contagiar su fe en Dios creaban las condiciones 
que hacían posible la curación. 

Jesús no ofrece remedios para resolver un problema orgánico. Se acerca a los enfermos buscando 
curarlos desde su raíz. No busca solo una mejoría física. La curación del organismo queda englobada 
en una sanación más integral y profunda. Jesús no cura solo enfermedades. Sana la vida 
enferma. 

Los diferentes relatos lo van subrayando de diversas maneras. Libera a los enfermos de la soledad 
y la desconfianza contagiándoles su fe absoluta en Dios: 

 “Tú, ¿ya crees?”. Al mismo tiempo, los rescata de la resignación y la pasividad, despertando en ellos el 
deseo de iniciar una vida nueva: “Tú, ¿quieres curarte?”. 

No se queda ahí. Jesús los libera de lo que bloquea su vida y la deshumaniza: la locura, la culpabilidad 
o la desesperanza. Les ofrece gratuitamente el perdón, la paz y la bendición de Dios. Los enfermos 
encuentran en él algo que no les ofrecen los curanderos populares: una relación nueva con Dios 
que los ayudará a vivir con más dignidad y confianza. 

Marcos narra la curación de un paralítico en el interior de la casa donde vive Jesús en 
Cafarnaún. Es el ejemplo más significativo para destacar la profundidad de su fuerza curadora. 
Venciendo toda clase de obstáculos, cuatro vecinos logran traer hasta los pies de Jesús a un amigo 
paralítico. 

Jesús interrumpe su predicación y fija su mirada en él. ¿Dónde está el origen de esa parálisis? ¿Qué 
miedos, heridas, fracasos y oscuras culpabilidades están bloqueando su vida? El enfermo no dice nada, 
no se mueve. Allí está, ante Jesús, atado a su camilla. 

¿Qué necesita este ser humano para ponerse en pie y seguir caminando? Jesús le habla con ternura de 
madre: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Deja de atormentarte. Confía en Dios. Acoge su 
perdón y su paz. Atrévete a levantarte de tus errores y tu pecado. Cuántas personas necesitan ser 
curadas por dentro. ¿Quién les ayudará a ponerse en contacto con un Jesús curador? 

                                                                                                                José Antonio Pagola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:18 20h.  Joaquim Martínez Zapata 
DIUMENGE19 11h.  

  13h. 
 Enrica Casanovas Cortès 
 Consuelo Tamayo Rodríguez; Eulàlia Figueroa 

DILLUNS:20 20h. Difunts Família Rosell-Closa 
DIMARTS:21 20h. Montserrat Parelló;Francisca Galindo;Rafael 

Fernández, Rafael Fernández Galindo. 
DIMECRES:22 20h. DIMECRES  DE  CENDRA 
DIJOUS:23 20h. Nuria Gaig; Coloma Valls. 
DIVENDRES:24 20h. José Benedicto Pérez (funeral) 
DISSABTE :25 20h. Difunts Família Vila-Oliveras; Joan Pallejà 

(10è aniv.) 
DIUMENGE:26                     11h. 

13h.  
 
 

 
 REUNIONS: 
DILLUNS 20, a les 20’30h. grup de Litúrgia. 
DIMARTS 21, a les 17h. grup de “Vida Creixent”. 
DIMECRES 22, a les 21’15h. Grup  “Justicia i Pau” 
  
 DIMECRES DE CENDRA 
En la celebració pròpia del dia farem la imposició de la Cendra. 
Serà en l’eucaristia de les 20h. 
A les 17’30h., que és l’hora de la catequesi, farem una celebració adaptada als infants. Imposarem 
la cendra i, també,  hi podrà participar tothom que ho vulgui.  
 
 TEMPS DE QUARESMA, TEMPS PENITENCIAL 
Durant la quaresma, en la història de l’Església, s’han posat en pràctica mitjants que poden ajudar a “fer-nos 
amos” del nostre cos i no sigui ell el que ens domina, i així poder oferir (com diu St.Pau) “una víctima 
agradable a Déu”, es dir, una vida més dignificada i lliure.  Hi han moltes maneres de fer-ho. Proposo aquí  
les que tradicionalment coneixem.  
Dies de dejuni (que vol dir fer una menjada normal al dia) el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant. 
Dies d’abstinència (que vol dir no menjar carn) també aquests dos dies. 
Dies especialment penitencials (que vol dir fer algún signe que suposi esforç de més pregària, d’ajuda als 
germans, del sagrament de la confessió...) tots els divendres de quaresma.  
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