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DIA 6 DE MAIG, PASQUA DEL MALALT 
 

Els responsables de la delegació diocesana de la Pastoral de la Salut, han determinat que avui 
dia 6 de Maig, celebrem el dia en que la Pasqua tingui una significació especial pels malalts. 
 

El fet de ser un dia concret, és com un crit a prestar més atenció humana i també espiritual a les 
persones que passen per una circumstància difícil en la salut o bé la malaltia de l’edat. 

Des del punt de mira sanitari, és lògic que ja s’ofereixin a tota persona malalta, els mitjans per a 
recobrar la salut o almenys per a millorar la seva qualitat de vida. En això, suposem, que ja hi ha 

tot l’esforç conscient per part dels familiars del malalt o bé de les persones que en tenen 
responsabilitat i compromís per part d’institucions públiques o privades. 
 

Però volem fer un crit d’atenció perquè, els malalts que ho desitgin, tinguin també l’atenció i el 
servei religiós i espiritual degut. Les persones responsables haurien de notificar a la parròquia els 

qui vulguin ser acompanyats espiritualment en el camí més dificultós que estan passant els 
malalts o ancians. 
 

La dimensió espiritual de tota persona cal tenir-la en compte perquè essent inherent en cadascú, 
cal vetllar-la perquè l’experiència sigui enriquida amb les ajudes que la comunitat cristiana té al 
llarg de la vida amb els sagraments. 
 

Cal que les persones properes al malalt o avi, vetllin també per l’atenció deguda en aquest valor 

que forma part de la nostra condició humana, i que pot tenir la basant cristiana, per això ho 
exposem des d’aquest convenciment de la nostra comunitat. 
Hem dit que era un crit d’atenció, ja ho ha estat pel qui escriu, i per això en faig partícip a la 

nostra comunitat parroquial. El fet és que en molts  dels enterraments que haig d’oficiar, la meva 
conversa prèvia amb els familiars de la persona difunta, motiva que se’m comuniqui que el qui 

ha mort era una persona molt creient i que, mentre va poder, participava de la missa dominical; 
el fet de la malaltia va impedir que ho podes fer i que la TV li prestava un bon servei cada 

diumenge. Després d’una llarga malaltia acaba sense que se l’hagi ajudat a prestar atenció a la 
possibilitat de ser acompanyat per la pregària i el sagrament dels malalts com a confort espiritual 
i força en la fe en Aquell que ens dóna la salut del cor per continuar vivint amb joia, amor i 

esperança el procés de la malaltia i de la vida. 
 

Un avís!!! Trairem-nos del cap el que el malalt s’espantarà si veu al sacerdot. Em sembla que els 
que no ho tenen clar són els familiars, i per això no avisen. Lamentablement, a vegades, ho fan 
quan el malalt ja està inconscient o mort. Llàstima!! És en vida i conscient quan ho necessitava 

més. 
La diada de la PASQUA DEL MALALT, pot ser una ocasió per a mentalitzar-nos totes les famílies 

cristianes (o bé perquè ho sigui el qui està malalt). És el millor servei que podem fer als qui estan 
patint en aquest moment de la vida.          Mn. Joaquim Rius 



                                                                                                           

MENTARIO AL EVANGELIO DE HOY; Jn 15,9-17 
 
 

El evangelista Juan pone en boca de Jesús un largo discurso de despedida en el que se recogen con una 
intensidad especial algunos rasgos fundamentales que han de recordar sus discípulos a lo largo de los 
tiempos, para ser fieles a su persona y a su proyecto. También en nuestros días. 
 
 

«Permaneced en mi amor». Es lo primero. No se trata sólo de vivir en una religión, sino de vivir en el 
amor con que nos ama Jesús, el amor que recibe del Padre. Ser cristiano no es en primer lugar un asunto 
doctrinal, sino una cuestión de amor. A lo largo de los siglos, los discípulos conocerán incertidumbres, 
conflictos y dificultades de todo orden. Lo importante será siempre no desviarse del amor. 
 

Permanecer en el amor de Jesús no es algo teórico ni vacío de contenido. Consiste en «guardar sus 
mandamientos», que él mismo resume enseguida en el mandato del amor fraterno: «Éste es mi  
mandamiento; que os améis unos a otros como yo os he amado». El cristiano encuentra en su religión 
muchos mandamientos. Su origen, su naturaleza y su importancia son diversos y desiguales. Con el paso 
del tiempo, las normas se multiplican. Sólo del mandato del amor dice Jesús: «Este mandato es el mío». 
En cualquier época y situación, lo decisivo para el cristianismo es no salirse del amor fraterno. 

 

Jesús no presenta este mandato del amor como una ley que ha de regir nuestra 
vida haciéndola más dura y pesada, sino como una fuente de alegría: «Os hablo 
de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud». 
Cuando entre nosotros falta verdadero amor, se crea un vacío que nada ni nadie 
puede llenar de alegría. 
 

Sin amor no es posible dar pasos hacia un cristianismo más abierto, cordial, 
alegre, sencillo y amable donde podamos vivir como «amigos» de Jesús, según la 
expresión evangélica. No sabremos cómo generar alegría. Aún sin quererlo, 

seguiremos cultivando un cristianismo triste, lleno de quejas, resentimientos, lamentos y desazón. 
 

A nuestro cristianismo le falta, con frecuencia, la alegría de lo que se hace y se vive con amor. A nuestro 
seguimiento a Jesucristo le falta el entusiasmo de la innovación, y le sobra la tristeza de lo que se repite 
sin la convicción de estar reproduciendo lo que Jesús quería de nosotros.                                                                             
                                                                                 José- Antonio Pagola 

         

                             
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 

 

 

DISSABTE: 5 20h. difunts família Rosell-Closa 

DIUMENGE: 6 11h. 
 

13h. 

Joaquima Bofill 
-------------------------------------------------- 
Difunts família Junquera-Ezquerra;      
Blanca Carvajal  i  Mercedes Torres. 

DILLUNS: 7 20h.  

DIMARTS: 8 20h.  

DIMECRES: 9 20h.  

DIJOUS: 10 20h.  

DIVENDRES: 11 20h.  

DISSABTE: 12 20h. difunts família Rosell-Bosch 

DIUMENGE: 13               11h. 
13h. 

Joan Fajardo Company 

 
 
 
 
 



 
 

REUNIONS 
DILLUNS dia 7, a les 20,30h.  “Consell Pastoral”. 
DIMARTS dia 8, a les 10,30h. Formació preveres a Vilafranca. 
 
PARTICIPARAN DE SAGRAMENT DE L’EUCARISTIA 
El proper dissabte, dia 12, ho faran, per primera vegada,  
un grup dels infants de la catequesi. 
 
PASTORAL DE LA SALUT 
El proper dijous, dia10, a les 11h.,visitarem, com tenim costum una vegada al mes, la residència 
“Vitalia”; farem un acte religiós amb els residents que ho vulguin. 

 
 

AVUI   DIUMENGE ,   DIA  6, 

   COL·LECTA   EXTRA   PER   A   LA   PARRÒQUIA 

 
 
 


