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DIA  DEL  MALALT 
 

El proper 11 de febrer és la festa de Nostra Senyora de Lourdes i la 
Jornada Mundial del Malalt. El lema d´aquesta Jornada és “Cuidem-
nos mútuament” i s´inspira en la crítica que Jesús fa de la hipocresia 
dels que diuen una cosa però després no la fan (cf. Mt 23,1-12). 
 

El papa Francesc titula el seu missatge d´aquest any: “La relació 
de confiança, fonament de la cura del malalt“. Quan la fe es limita 
només a paraules, sense involucrar-se en la història i les necessitats 
del proïsme, la coherència entre el credo professat i la vida real es 
debilita. 
 

Del missatge podem ressaltar que alguns passatges:  
“La crítica que Jesús adreça als qui «diuen i no fan» (Mt 23,3) és 
beneficiosa, sempre i per a tots, perquè ningú no és immune al mal 
de la hipocresia, un mal molt greu, l’efecte del qual és impedir-nos 
florir com a fills de l’únic Pare, cridats a viure una fraternitat 
universal.” 
 

“La pandèmia actual ha tret a la llum nombroses insuficiències dels 
sistemes sanitaris i carències en l’atenció de les persones malaltes. 
Els ancians, els més dèbils i vulnerables no sempre tenen garantit 
l’accés als tractaments, i no sempre és de manera equitativa.” 
 

“(...) la pandèmia ha posat també en relleu l’entrega i la generositat 
d’agents sanitaris, voluntaris i voluntàries, treballadors i 
treballadores, preveres, religiosos i religioses que, amb 
professionalitat, abnegació, sentit de responsabilitat i amor al 
proïsme han ajudat, cuidat, consolat i servit tants malalts i els seus 
familiars.” 

 

“Una societat és tant més humana com més sap cuidar els seus 
membres més fràgils i que més sofreixen, i sap fer-ho amb 
eficiència animada per l’amor fraternal.” 

 

VA  CURAR MOLTS MALALTS 
 

REFLEXIÓ 
El text evangèlic d’avui presenta la acció salvadora de Jesús en 
diferents moments d’un mateix dia: al matí, a casa de Pere, curant 
una malalta amiga; a la tarda, atenent la multitud que demanava la 
seva ajuda; i, en arribar la nit, l’íntima trobada amb el Pare.  
 
L’evangelista Marc ens mostra Jesús  davant d’aquesta  realitat  tan 
humana:  la  malaltia,  malaltia  del  cos  i  malaltia  de l'ànima, i ens 
fa saber el seu desig d'alliberar-nos-en. Ens recorda que Jesús no 
va deixar mai les coses tal com estaven, les va canviar en bé de les 
persones, especialment de les més febles. La malaltia segueix 
essent avui, tots ho estem experimentant intensament en aquest 
temps de pandèmia universal, una de les situacions més 
pertorbadores per a les persones. No hi ha res que  ens  mostri  millor  
la  nostra  impotència  com trobar-nos  malament i  experimentar  que  
no podem alliberar-nos dels nostres mals. Però la mateixa pandèmia 
ha posat també en evidència com  sovint  la  causa  dels  nostres  
mals està  en  els “dimonis” que portem dins: la  supèrbia, l’avidesa, 
l’egoisme... que ens emmalalteixen interiorment i  ens  fan  actuar  de  
manera  irresponsable,  provocant  greus enfrontaments  entre  
nosaltres  i desequilibris  en  els  ecosistemes que són la causa de 
moltes de les desgràcies que ens afecten. Jesús ha vingut a curar 
l'home i la societat dels seus mals.  
 
Curar significa, també, alliberar-nos de tot allò que ens bloqueja i ens 
fa mal perquè ens allunya del Creador, i això sí que està al nostre 
abast amb l’ajuda de Jesús. Llevem-nos a l’alba, com ell feia, per 
pregar al Pare que ens estima i,  sentint nos  units amb  els  germans 
i  totes  les  criatures  que  han  sortit  de  les  seves mans, posem-
nos en camí, com Jesús, per expulsar els “dimonis” i proclamar la 
Bona Nova del Regne de Déu on el mal no té cabuda. 

ECO PARROQUIES 
 

 
 



 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 1,29-39 
 

«Todos te buscan» 
Hoy, contemplamos a Jesús en Cafarnaúm, el centro de su 
ministerio, y más en concreto en casa de Simón Pedro: 
«Cuando salió de la sinagoga se fue (...) a casa de Simón y 
Andrés» (Mc 1,29). Allí encuentra a su familia, la de aquellos 
que escuchan la Palabra y la cumplen (cf. Lc 8,21). La suegra 
de Pedro está enferma en cama y Él, con un gesto que va 
más allá de la anécdota, le da la mano, la levanta de su 
postración y la devuelve al servicio. 
 

Se acerca a los pobres-sufrientes que le llevan y los cura 
solamente alargando la mano; sólo con un breve contacto con 
Él, que es fuente de vida, quedan liberados salvados. 
 

Todos buscan a Cristo, algunos de una manera expresa y 
esforzada, otros quizá sin ser conscientes de ello, ya que 
«nuestro corazón está inquieto y no encuentra descanso 
hasta reposar en Él» (San Agustín). 
 

Pero, así como nosotros le buscamos porque necesita-mos 
que nos libere del mal y del Maligno, Él se nos acerca para 
hacer posible aquello que nunca podríamos conseguir 
nosotros solos. Él se ha hecho débil para ganarnos a nosotros 
débiles, «se ha hecho todo para todos para ganar al menos 
algunos» (1Cor 9,22). 
 

Hay una mano alargada hacia nosotros que yacemos 
agobiados por tantos males; basta con abrir la nuestra y nos 
encontraremos en pie y renovados para el servicio. Podemos 
“abrir” la mano mediante la oración, tomando ejemplo del 
Señor: «De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, 
se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a 
hacer oración» (Mc 1,35). 
 

Además, la Eucaristía de cada domingo es el encuentro con 
el Señor que viene a levantarnos del pecado de la  rutina y del 
desánimo para hacer de nosotros testigos vivos de un 
encuentro que nos renueva constantemente, y que nos hace 
libres de verdad con Jesucristo. 
 

Rev. D. Francesc Catarineu i Vilageliu (Barcelona 
 

 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 6 19h. Difunts famílies Guasch, Marull,    
 Marín  i  Porras. 

DIUMENGE 7 11h. 
13h. 

Pro populo 
  Difunts família Junquera-Ezquerra 

DISSABTE 13 19h. Pro populo 

DIUMENGE 14              11h. 
 

13h. 

Dolors Balmanya i Paquita Montserrat 
Cruset. 
María-Jesús Solano Polo (2on aniv.) 
Gladis-Teresa Castro Tanayo.   
 

 

AVUI   DIUMENGE  COL·LECTA EXTRA   

PER  A   LA  PARRÒQUIA 
 
 

DISSABTE  I  DIUMENGE  VINENT   
DIES  13  I  14  COL·LECTA  EXTRA  PER  MANS  UNIDES 

CAMPANYA  CONTRA  LA  FAM 
 

PROJECTE  DE  MANS  UNIDES  2021 

El projecte és en el districte de Rubirizi (Mbarara), a al sud-oest 
d’Uganda, en una zona agrícola deprimida a causa de la desforestació, 
la sequera i la falta de coneixements agrícoles per part dels camperols. 
El 99% dels habitants viuen en una àrea rural i la majoria d’ells estan 
per sota del llindar de la pobresa, amb uns ingressos d’uns 1,5 
euros/dia.  
Sol·liciten la col·laboració de Mans Unides per dur a terme un projecte 
de millora de les condicions de vida de 600 famílies en vint petites 
localitats, del qual es beneficiarien 4.800 persones.  
Es tracta d’un projecte formatiu i d’equipament en seguretat alimentària, 
sanitat i higiene i generació d’ingressos tant per la millora dels cultius 
com per la diversificació cap a noves activitats. Té una durada de 36 
mesos i un pressupost de 112.422,00 euros. 
  

CONDOL 
 

El donem als familiars de: Manuel Caparros Requena, Concepción 
Pérez López i José-Antonio Moreno Martínez. I desitgem que els 
difunts  gaudeixin  de  la Vida eterna a la casa del Pare.  
 

 

 


