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11 DE FEBRER 
JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 

 
El dia dedicat a honorar a la Verge Maria sota l’advocació de Lourdes, és la Jornada Mundial 
del Malalt. Serà la XXIII jornada que fou instituïda pel papa sant Joan-Pau II; és el dia 11 de 
Febrer. El bisbe de Roma, Francesc,  li ha posat un lema: “La saviesa del cor”. 
“Aquesta saviesa no és un coneixement teòric, abstracte, fruit de raonaments, sinó que com 
descriu St. Jaume en la seva carta, és “pura; després pacífica, amable,dòcil, plena de 
misericòrdia i de bons fruits, sense parcialitat ni hipocresia”(3,17). Per tant és una actitud 
infosa per l’Esperit Sant dins la ment i el cor de qui sap obrir-se al sofriment dels germans i hi 
reconeix la imatge de Déu, és la Saviesa del cor servint els germans. 
Quants cristians donen testimoniatge també avui, no amb paraules, sinó amb la seva vida 
radicada en una fe genuïna i són “ulls del cec” i “peus del coix”; persones que són al costat 
dels malalts que tenen necessitat d’una assistència continuada, d’ajuda per a rentar-se, per a 
vestir-se, per a alimentar-se. Quan aquest servei dura uns dies, és relativament fàcil, però és 
difícil quan dura mesos o durant anys, fins i tot quan ja no és capaç d’agrair-ho. I, malgrat això, 
quin gran camí de santificació no és aquest ! En aquests moments es pot comptar amb la 
proximitat del Senyor. 
Aquesta saviesa del cor és estar amb el germà. El temps que passem al costat  d’un malalt és 
un temps sant  perquè ens conforma a la imatge de Jesús, el qual va dir: “Jo, enmig de 
vosaltres, sóc com el qui serveix” (Lc 22,27). 
Demanem amb fe viva a l’Esperit Sant que ens faci comprendre el valor de l’acompanyament, 
sovint silenciós de germans o germanes malalts, que, gràcies a la nostra proximitat i al nostre 
afecte, se senten més estimats i consolats. 
Aquesta saviesa del cor és sortir d’un mateix per anar cap el germà. A vegades el nostre món 
oblida el valor especial del temps invertit al costat del llit del malalt, perquè estem empesos per 
la pressa, pel fer, produir, i ens oblidem de la dimensió de la gratuïtat, de l’ocupar-se, del fer-se 
càrrec de l’altre. Rere aquesta actitud hi ha sovint una fe tèbia, que ha oblidat aquella paraula 
del Senyor.”M’ho fèieu a mi” (Mt 25,40) 
El sortir d’un mateix cap al germà és com un dels dos manaments principals que fonamenten 
tota norma moral i el signe més clar per discernir sobre el camí de creixement espiritual. 
Aquesta saviesa del cor és ser solidaris amb el germà sense jutjar-lo. A la caritat li cal temps 
per a curar els malalts i temps per a visitar-los; temps per estar amb ells. La caritat veritable és 
participació que no jutja, que no pretén convertit l’altre; és lliure d’aquella falsa humilitat que en 
el fons cerca l’aprovació i es complau pel bé realitzat”. 
(Del missatge del papa Francesc en ocasió de la Jornada)   
 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:   Mc 1, 29-39 
 

En medio de su intensa actividad de profeta itinerante, Jesús cuidó siempre su comunicación 
con Dios en el silencio y la soledad. Los evangelios han conservado el recuerdo de una 
costumbre suya que causó honda impresión: Jesús solía retirarse de noche a orar. 
El episodio que narra Marcos nos ayuda a conocer lo que significaba la oración para Jesús. La 
víspera había sido una jornada dura. Jesús «había curado a muchos enfermos». El éxito había 
sido muy grande. Cafarnaúm estaba conmocionada: «La población entera se agolpaba» en 
torno a Jesús. Todo el mundo hablaba de él. 
Esa misma noche, «de madrugada», entre las tres y las seis de la mañana, Jesús se levanta y, 
sin avisar a sus discípulos, se retira al descampado. «Allí se puso a orar». Necesita estar a 
solas con su Padre. No quiere dejarse aturdir por el éxito. Sólo busca la voluntad del Padre: 
conocer bien el camino que ha de recorrer. 
Sorprendidos por su ausencia, Simón y sus compañeros corren a buscarlo. No dudan en 
interrumpir su diálogo con Dios. Sólo quieren retenerlo: «Todo el mundo te busca». Pero Jesús  
no se deja programar desde fuera. Sólo piensa en el proyecto de su Padre. Nada ni nadie lo 
apartará de su camino. 
No tiene ningún interés en quedarse a disfrutar de su éxito en Cafarnaúm. No cederá ante el 
entusiasmo popular. Hay aldeas que todavía no han escuchado la Buena Noticia de Dios: 
«Vamos… para predicar también allí». 
Uno de los rasgos más positivos en el cristianismo contemporáneo es ver cómo se va 
despertando la necesidad de cuidar más la comunicación con Dios, el silencio y la meditación. 
Los cristianos más lúcidos y responsables quieren arrastrar a la Iglesia de hoy a vivir de 
manera más contemplativa. 
Es urgente. Los cristianos, por lo general, ya no sabemos estar a solas con el Padre. Los 
teólogos, predicadores y catequistas hablamos mucho de Dios, pero hablamos poco con él. La 
costumbre de Jesús se olvidó hace mucho tiempo. En las parroquias se hacen muchas 
reuniones de trabajo, pero no sabemos retirarnos para descansar en la presencia de Dios y 
llenarnos de su paz. 
Cada vez somos menos para hacer más cosas. Nuestro riesgo es caer en el activismo, el 
desgaste y el vacío interior. Sin embargo, nuestro problema no es tener muchos problemas, 
sino tener la fuerza espiritual necesaria para enfrentarnos a ellos.                                                                           
                                                                                                              José-Antonio Pagola 

 

 
 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA: 
 

DISSABTE:7 20h.  

DIUMENGE:8 11h. 
13h. 

 
Pedro Ubeda. 

DILLUNS:9 20h. Romà  Marquez 

DIMARTS:10 20h.  

DIMECRES:11 20h. Paquita Montserrat Cruset i  Dolors Serra Balañà. 

DIJOUS:12 20h. Manel Fajardo, Maria Companys i fills. 

DIVENDRES:13 20h. Madrona Oliveras Poll i Marçal Turón Herra  (funeral) 

DISSABTE:14 20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:15 11h. 
13h. 

Herminia Domènech Sans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIONS: 
 
DIMECRES dia 11 a les 21’15h. grup de “Justícia i Pau” 
DIJOUS dia 12 a les 10h. grup de “Nostra Dona”,  
                         a les 20’30h Pares nens/as de catequesi. 
 

 
CONDOLENÇA: 
 
La donem als familiars d’En Pascual Muñoz Diaz, Agustí Suñé Jornet, Marçal Turón Herra i de 
Na Maria Treserra Treserra, Josefa Pérez Calderón i Montserrat Costa Font . I desitgem que 
els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

 
COL·LECTA EXTRA PER A LA PARRÒQUIA: 

 
Aquesta col·lecta del mes de Febrer s’han recollit  642.87 €. 
 

PROCESSÓ DE LES TORXES A LA RESIDÈNCIA D’AVIS  MARE  DE  DÉU  DE  LOURDES 
 
Dimecres 11 de Febrer Festa de la Mare de Déu de Lourdes. A les 10h. celebració  de 
l’eucaristia i a continuació Procesó 
torxes per al pati fins arribar  al davant de la Font de la verge de Lourdes . 
 

AVUI COL·LECTA EXTRA PER A MANS UNIDES 

 

 


