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Fulldiocesà

 Lectura del llibre de Job 
Job digué als seus amics: «L’home, a la terra, no està sot-
mès a servitud? No passa la vida com un jornaler? Com 
un esclau es deleix per asseure’s a l’ombra, espera l’hora 
de cobrar com el treballador. Però a mi m’ha tocat per he-
rència passar mesos en va, la paga que em donen són les 
nits en blanc. Així que em fico al llit ja penso: Quan serà 
de dia perquè em pugui llevar? I estic neguitós del vespre 
a la matinada. Els meus dies han corregut més que una 
llançadora, ja s’acaben, ja no hi queda fil. Recordeu que la 
meva vida no és sinó un respir: els meus ulls no tornaran 
a veure la felicitat.»
(7,1-4.6-7)

 Salm responsorial 
Lloeu el Senyor, que conforta els cors desfets. 
[146]

 Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Corint 
Germans, jo no puc gloriar-me d’anunciar l’evangeli: hi 
estic obligat, i pobre de mi que no ho fes! Si jo m’ho ha-
gués buscat podria esperar-ne una recompensa, però no 
havent-ho buscat, per a mi és un encàrrec que he rebut de 
Déu. Per quin motiu puc esperar una recompensa? Doncs 
que jo, quan treballo per difondre l’evangeli, no el con-
verteixi en cosa costosa, sinó que renunciï al dret que em 
dóna el meu servei. Jo sóc lliure: no era esclau de ningú, 
però m’he fet esclau de tots per guanyar-ne tants com pu-
gui. Per guanyar els febles, m’he fet feble com ells. M’he 
fet tot amb tots per guanyar-ne alguns, sigui com sigui. 
Tractant-se de l’evangeli, estic disposat a fer tot el que 
calgui per poder-hi tenir part.
(9,16-19.22-23)

 Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
En aquell temps, Jesús, sortint de la sinagoga, se n’anà 
amb Jaume i Joan a casa de Simó i Andreu. La sogra de 
Simó era al llit amb febre, i llavors mateix ho digueren a 
Jesús. Ell li va donar la mà i la va fer llevar, la febre li desa-
paregué i ella mateixa els serví a taula. Al vespre, quan el 
sol s’havia post, li portaren tots els malalts i els endimo-
niats. Tota la ciutat s’havia aplegat davant la porta i ell va 

curar molts malalts de diverses malalties; va treure molts 
dimonis, i no els deixava parlar, perquè sabien qui era. De 
bon matí, quan encara era fosc, es llevà, se n’anà a un lloc 
solitari i s’hi quedà pregant. Simó, amb els seus companys, 
sortí a buscar-lo. Quan el trobaren li digueren: «Tothom 
us està buscant.» Ell els digué: «Anem a d’altres llocs, als 
pobles veïns, i també hi predicaré, que aquesta és la meva 
missió.» I anà per tot Galilea, predicant a les sinagogues 
de cada lloc i traient els dimonis.
(1,29-39)

«M'he fet esclau 
de tots per 
guanyar-ne tants 
com pugui. Per 
guanyar els febles, 
m'he fet feble 
com ells. M'he fet 
tot amb tots per 
guanyar-ne alguns, 
sigui com sigui»

«Quan encara era fosc, es llevà, se n’anà 
a un lloc solitari i s’hi queda pregant»
Diumenge V durant l’any / Cicle B
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7 de febrer del 2021

Donar la mà

Carles Riera i Fonts, pvre.

En aquest temps de pandèmia, tots hem trobat a faltar el gest de poder-nos 
donar la mà, de saludar-nos efusivament amb una bona encaixada o amb una 
càlida abraçada.
Jesús —Déu humanament, home divinament— estima la vida de la gent i de-
sitja la salut de tothom. Veiem avui, en l’evangeli, com allargà la mà a la so-
gra de Simó i a aquesta la febre li desapareix. Va fer altres guariments i se 
n’anà a pregar. 
El llenguatge de la solidaritat i el de la pregària es donen la mà, s’avenen 
d’allò més bé. La pregària és l’energia que ens empeny a la missió, que ens 
duu a abraçar el món, a encendre una llàntia en camins foscos i complicats, 
en camins de mal anar, en tarannàs de gent de vida enrevessada. Pregar és 
intentar d’alçar el pensament i el cor vers Déu. Intentar-ho ja és pregar. 
Si resem, alimentem la nostra vida espiritual, la qual consisteix a anar apre-
nent a estimar els altres. En les estones de pregària, Jesús s’acientava de la 
voluntat del Pare, conversant-hi íntimament. 
La pandèmia ens ha recordat, pel cap baix, dues coses: la primera, que som 
vulnerables, que hem de ser conscients de la fragilitat humana; la segona, 
que som capaços, si ho volem, d’un lliurament generós als altres, que la nos-
tra aptitud per a l’ajuda solidària és gran. 
Si ens sentim membres de la comunitat cristiana hem de fer bona l’afirma-
ció del papa Pau VI: l’Església, mestressa en humanitat. 

8 dilluns 
—Sant Jeroni Emiliani, fund.
—Santa Josefina Bakita, rel.
—Santa Elisenda, vg.
Gn 1,1-19/Salm 103/Mc 6,53-56

9 dimarts 
—Santa Apol·lònia, vg. mr.
Gn 1,20-2,4a/Salm 8/Mc 7,1-13

10 dimecres 
—Santa Escolàstica, vg.
—Sant Silvà, bisbe
Gn 2,4b-9.15-17/Salm 103/Mc 
7,14-23

11 dijous 
—La Mare de Déu de Lurdes
—Jornada mundial dels malalts
Gn 2,18-25/Salm 127/Mc 7,24-30

12 divendres
—Santa Eulàlia, vg. mr.
Gn 3,1-8/Salm 31/Mc 6,14-29

13 dissabte 
—Sant Benigne
He 13,15-17.20-21/Salm 22/Mc 
7,31-37

14 diumenge VI de durant l’any/ 
Cicle B. 

—La Mare de Déu de Montalegre
—Sant Ciril i Metodi, patrons d’Europa
—Sant Valentí, bisbe i mr.
—Campanya de Mans Unides contra 
la fam
Lv 13,1-2.45-46/Salm 31/1Co 
10,31-11,1/Mc 1,40-45

Lit. hores: Setmana I

La imatge

La sogra de Pere és al llit amb fe-
bre. Jesús i quatre deixebles, entre 
ells Pere, arriben a casa. Els comu-
niquen el destorb. Ell s’acosta a la 
malalta, li dóna la mà i la fa aixecar. 
La dona reprèn la tasca i serveix el 
menjar als convidats.
A la tarda exerceix la salvació amb 
la guarició de molts malalts que li 
duen a la porta. A la matinada, tot 
sol, no deixa la pregària al Pare.

La curació de la sogra de Pere (1839).  
John Bridges

Agenda
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Projectes de Mans Unides 
per a l’any 2021
«Contagia solidaritat per posar fi a 
la fam» – Cost total de tot l’any 2021:  
62.101€

Pandèmia de la fam 

Mai no havíem sentit a parlar de pan-
dèmia tant com ara. Ho estem vivint 
nosaltres que pensàvem que, formant 
part dels països rics, no havíem de pre-
ocupar-nos de res. Però hem pogut ex-
perimentar que som vulnerables, que 
les seguretats que podíem tenir s'es-
vaeixen en un moment. Hem après que 
amb diners no tot és possible. I que no 
es necessita tant per a viure.

La fam en el món és una pandèmia que 
Mans Unides fa més de seixanta anys 
que va denunciant. Potser ara entenem 
un xic més les dures condicions en què 
viuen milions de persones, sense medi-
caments, sense aliments, sense un sos-
tre on aixoplugar-se i, per si tot això fos 
poc, el Covid-19 també els ha arribat.

Lluitem perquè tothom pugui viure 
amb dignitat, els drets humans siguin 
respectats, la dona tingui el seu lloc en 
la societat i no estigui discriminada, 
sinó que li sigui reconeguda la matei-
xa capacitat intel·lectual, la mateixa 
igualtat d'oportunitats en el treball, la 
presa de decisions en els consells ad-
ministratius en l'àmbit empresarial i 
en l'àmbit públic.

És a les nostres mans canviar d'acti-
tuds, repassar el barem dels nostres 
valors, ser solidaris. Cal un compro-
mís comú pel bé de tots i en especial 
pels més febles, perquè tothom es me-
reix tenir una vida digna.

Projecte educatiu: ampliació d’un cen-
tre educatiu de primària a Parakou 
(Benin)

El projecte se situa a Parakou, al nord 
de la República de Benin. La seva po-
blació es dedica a l'agricultura, bàsi-
cament al conreu de cotó i de cacauet. 
En els últims anys, la població ha anat 
prenent consciència de la importàn-
cia d'escolaritzar els fills des de la in-
fància. Malgrat els esforços de l'estat 
beninès, els recursos són insuficients 
i les escoles són escasses i es troben 
desbordades o desproveïdes d'infraes-
tructures adequades.

Fa dos anys, les Germanes Albertines, a 
petició de la població, van construir un 
centre d’educació primària amb fons de 
la Conferència Episcopal Italiana, que 
constava de quatre aules i una sala de 
reunions. Tot i això, com que el nivell de 
demandes d'escolarització és altíssim, 
no es pot donar resposta a totes. A més, 
en no haver-hi prou escoles en aquesta 
zona, els menors han de recórrer grans 
distàncies si volen anar a classe, fet que 
els exposa a problemes d'inseguretat.

Per aquest motiu, les Germanes Al-
bertines de Parakou sol·liciten la col-
laboració de Mans Unides per a cons-
truir el pis inferior d'un mòdul amb 
tres aules, latrines i menjador. Aquest 
projecte augmentarà la capacitat de 
l'escola i permetrà als seus alumnes, en 
el futur, completar els seus estudis de 
primària en aquest centre.

Al capdavant del projecte: Germanes 
Albertines. Beneficiaris directes: 100. 
Indirectes: 500.

Vot de Poble a 
la parròquia de 
Súria
UPP Súria

El dia 20 de gener, festivitat de 
Sant Sebastià, en el 136è aniver-
sari de la promesa de celebrar 
ininterrompudament el Vot de 
Poble, Súria va dur a terme la 
celebració de l’eucaristia per tal 
de renovar-lo. Des de l’any 1885 
Súria no ha deixat mai de ser 
fidel a aquesta promesa. En la 
missa es va fer present l’estima 
i vertadera devoció per aquest 
soldat de Crist i el poble hi va 
respondre en assistència amb 
generositat. Es van observar les 
mesures sanitàries aplicades als 
temples i, tanmateix, el poble 
va fer honor a la seva promesa 
assistint-hi amb precaució i 
responsabilitat. Va ser també 
una celebració retransmesa pel 
canal de Youtube de l’Ajuntament 
de Súria, el qual va possibilitar 
a tots els malalts i impedits que 
estiguessin en comunió amb 
aquesta celebració i poguessin 
així renovar el vot des de casa. El 
Vot de Poble agermana, treballa 
en tots els suriencs que encoma-
nen la seva salut al sant que els 
assegura la seva intercessió. 
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Setmana de Pregària per la Unitat dels 
Cristians i Setmana de la Bíblia
Josep Castellà

Des del dia 18 de gener es desenvoluparen a la unitat pas-
toral parroquial de Tàrrega les diverses celebracions de 
la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Cada 
capvespre es resaren les vespres, seguides de l’eucaristia, 
oficiada per Mn. Josep M. Vilaseca, amb unes pregàries 
adients a la setmana.

El dia 23 de gener es féu l’adoració al Santíssim i també es 
resaren les vespres, pregant per la unitat dels cristians i 
recordant la conversió de sant Pau.

En la festa del diumenge dia 24, dedicada a la Paraula de 
Déu, s’inicià la Setmana de la Bíblia. La missa solemne fou 
presidida pel rector, Mn. Josep M. Vilaseca. I el dia 25, en la 
festa de la Conversió de Sant Pau, es posà punt final a als 
actes per la unitat dels cristians. El dia 26 de gener, nova-
ment es va fer l’adoració del Santíssim i el rés de vespres, 
tot meditant la Paraula de Déu.

Enguany, degut al Covid-19 no s’ha pogut fer la trobada 
amb el germans catòlics de ritu bizantí.

El diumenge després del dia 11 de febrer, festa de la 
Mare de Déu de Lurdes i Jornada Mundial del Malalt, 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes del bisbat 
de Solsona celebra, cada any, l’assemblea diocesana i 
dóna a conèixer els objectius del pelegrinatge anual 
diocesà.

Enguany no és possible ni una cosa ni l’altra. Per segon 
any consecutiu no podem pelegrinar, i qui sap fins quan! 
Amb l’ajuda de la Mare i del seu Fill, esperem de po-
der-nos tornar a reunir i posar-nos en camí cap a Lurdes 
de França tan aviat com ens sigui possible.

De moment, només podem continuar prenent, consci-
entment i responsablement, totes les mesures sanità-
ries establertes, i amb la nostra identitat pròpia acom-
panyar-nos en la pregària. Pregar des de casa i en les 
nostres eucaristies per tots els malalts, familiars i cui-
dadors, personal sanitari... I per tots els difunts, en situ-
acions ben difícils. Tants pelegrins a la Verge!

Demanem a la Mare que ens faci a tots la gràcia de poder 
superar com més aviat millor la pandèmia que ens enva-
eix mentre ens cuidem en la seva pau.
Informa: Hospitalitat Mare de Déu de Lurdes.

Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes
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Com va avançar el president delegat de la Junta Cons-
tructora de la basílica de la Sagrada Família, Esteve 
Camps, el proppassat setembre durant una roda de 
premsa, aquest any 2021 es culminarà la torre de la 
Mare de Déu, amb la col·locació de l’estel a finals d’any.
 
El 25 de gener, a la Sagrada Família es van reprendre les 
obres, que se centraran específicament a culminar l’es-
mentada torre, la segona més alta del conjunt de la basílica, 
de 138 metres d’alçada.
 
En aquests moments, tots els nivell de la torre ja estan col-
locats i només hi manquen els elements del terminal de 
25 metres, la part final, que seran coronats per una estre-
lla de dotze puntes il·luminada.

Com serà el terminal de la torre de 
Mare de Déu?

Aquest terminal es compon específicament de tres 
parts: en primer lloc, i per odre ascendent, s’hi troba la 
corona. Es tracta d’un element fet de pedra i de 6 me-

tres d’alçària i acaba amb dotze estrelles de forja. Les 
estrelles envolten la part inferior del terminal de for-
ma ascendent.
 
El fust o llanterna correspon a la part del mig del termi-
nal i fa 18 metres d’alçària. Definida per la geometria 
d’un hiperboloide, acaba en tres braços que sostenen 
l’estel. Tota la seva superfície exterior és de trencadís de 
tons blancs i blaus.
 
Per últim, l’estel és l’element final de la torre. Pel que fa 
a les seves dimensions, té un diàmetre de 7,5 metres i un 
total de dotze puntes. Totes les cares són de vidre texturat 
i és il·luminada des de dins.

Pròxims passos de l’obra

Si les mesures sanitàries ho permeten, en aquest primer 
trimestre del 2021 està previst de col·locar els primers 
panells de pedra de la corona. Durant el tercer trimestre 
es posaran les dues grans peces de la llanterna, i pel de-
sembre, finalment, l’estel.

La Sagrada Família de Barcelona vol 
culminar aquest 2021 la torre de la 
Mare de Déu
Es reprenen les obres de construcció de la basílica gaudiniana
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Milagro en la 
celda 7
Mehmet Ada Öztekin

La Pel·lícula

Turquia, 2019.
Intèrprets: Aras Bulut Iynemli i 
Nisa Sofiya Aksongur.
Comèdia dramàtica.
Es troba a Netflix.
 
Memo és una home amb una 
discapacitat intel·lectual, que fa 
que es comporti com un nen. Viu 
juntament amb la seva mare i la 
seva filla, anomenada Ova, amb 
qui té una relació molt estreta. 
La seva vida farà un tomb quan 
sigui acusat injustament d’haver 
matat la filla petita d’un coman-
dant i s’enfronta a una condemna 
a mort.
 
De fet, és tractat com «el beneit del 
poble». L’insulten, li criden i l’agre-
deixen. La seva única defensa és 
la seva petita Ova, que essent una 
nena ha d’adoptar el rol d’adult en 
aquesta relació pare i filla.
 
Per a la societat, famolenca de 
venjança i tirania, el més senzill és 
condemnar Nemo per assassinat.

Fer costat als malalts amb 
el bàlsam de la proximitat
Missatge papal amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt

En el marc de la 29° Jornada Mundial 
del Malalt que se celebrarà el dijous 
11 de febrer, el papa Francesc ha pu-
blicat un missatge en el qual recorda 
la importància de fer costat als qui so-
freixen una malaltia «amb el bàlsam 
de la proximitat», respectant la seva 
dignitat com a Fills de Déu i evitant 
caure en el «mal de la hipocresia». El 
Pontífex també dedica un pensament 
especial als «qui pateixen a tot el món 
els efectes de la pandèmia del coro-
navirus», particularment «els més po-
bres i marginats».
 
D’altra banda, el Sant Pare remarca 
que l’experiència de la malaltia «fa que 
sentim la nostra pròpia vulnerabilitat» 
i, al mateix temps, la necessitat innata 
de l’altre: «la nostra condició de criatu-
res es torna encara més nítida i expe-
rimentem de manera evident la nostra 
dependència de Déu. La malaltia impo-
sa una pregunta pel sentit, que en la fe 
s’adreça a Déu; una pregunta que bus-

ca un nou significat i una nova direcció 
per a l’existència i que a vegades pot 
ser que no trobi una resposta immedi-
ata. Els nostres mateixos amics i fami-
liars no sempre poden ajudar-nos en 
aquest esforç de recerca».
 
Així mateix, en aquest context mar-
cat per la pandèmia, Francesc recor-
da que la malaltia sempre té un ros-
tre, fins i tot més d’un: «Té el rostre 
de cada malalt i malalta, també dels 
qui se senten ignorats, exclosos, víc-
times d’injustícies socials que ne-
guen els seus drets fonamentals (cf. 
Carta enc. Fratelli tutti, 22)».
 
El Papa expressa que, d’una banda, la 
pandèmia actual ha tret a la llum nom-
broses insuficiències dels sistemes 
sanitaris i mancances en l’atenció a 
les persones malaltes: «els ancians, els 
més febles i vulnerables no sempre te-
nen garantit l’accés als tractaments, i 
no sempre és de manera equitativa».
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Confiança, fonament de la cura del malalt
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El dia 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lurdes, cele-
brem la 29a Jornada Mundial del Malalt. És un moment pro-
pici per a dedicar una atenció especial als malalts i als qui en 
tenen cura; més encara en aquest temps de pandèmia.

El tema d’aquesta jornada s’inspira en el passatge evan-
gèlic en el qual Jesús critica la hipocresia dels qui diuen 
però no fan (cf. Mt 23,1-12). Davant la necessitat del 
malalt, Jesús ens mostra el model d’aturar-se, escoltar, 
establir una relació directa i personal amb l’altre, com-
moure’s, deixar-se involucrar en el seu patiment fins a 
fer-nos-en càrrec (cf. Lc 10,30-35).

L’experiència de la malaltia fa que sentim la nostra pròpia 
vulnerabilitat i alhora la necessitat de l’altre. La nostra con-
dició de criatures es torna encara més nítida i experimen-
tem de manera evident la nostra dependència de Déu. Quan 
estem malalts, la incertesa i la por s’apoderen de la ment i del 
cor; ens trobem en una situació d’impotència, perquè la nos-
tra salut no depèn de les nostres forces (cf. Mt 6,27).

La malaltia planteja una pregunta pel sentit de la vida. La 
malaltia obre a un significat nou i a una direcció nova per 
a l’existència. La fragilitat ens arrenca de l’autosuficiència, 
ens situa en la nostra veritat de criatures davant de Déu, ens 
ajuda a reconèixer-nos necessitats dels altres i ens fa auda-
ços per a adreçar-nos confiadament al bon Déu. En aquest 
itinerari descobrim que el patiment no és una condemna o 
un càstig, tampoc no és el fruit de la indiferència de Déu, sinó 
que és un camí de purificació per a arribar a una relació veri-
table i confiada amb ell i amb els altres.

La malaltia sempre té un rostre: el de cada malalt. La pan-
dèmia actual ha fet brillar el lliurament i la generositat dels 
agents sanitaris, que, amb professionalitat, responsabilitat 

i amor al proïsme, han ajudat, consolat i servit els malalts i 
les seves famílies. També ha tret a la llum les insuficiències 
del nostre sistema sanitari. Una d’elles ha estat la descon-
sideració envers l’atenció religiosa al qui pateix. Quan va 
esclatar la primera onada, el Sant Pare va demanar als pre-
veres i als agents de la pastoral de la salut que, amb prudèn-
cia, assistissin els malalts amb els sagraments i almenys 
els fessin arribar una creu perquè en la solitud i en la por 
poguessin abraçar un signe del Salvador. La realitat a casa 
nostra és que molts malalts no varen experimentar aquest 
consol. Tampoc a la residències geriàtriques. Quin consol 
per a poder acompanyar tants avis amb el sagrament de 
la unció, amb l’eucaristia i oferint-los uns sants rosaris els 
dies i les hores prèvies a la seva mort!

Vivint aquesta proximitat als malalts, personalment i 
comunitàriament, generem una comunitat capaç de gua-
rir, que no abandona ningú, que inclou i acull sobretot els 
més fràgils. Aquesta relació troba una font inesgotable 
de motivació i de força en la caritat de Crist, com ho de-
mostra el testimoni mil·lenari d’homes i dones que s’han 
santificat servint els malalts. Que ningú no es quedi sol. 
Que Maria, des de la gruta de Lurdes de França, sostingui 
la nostra fe i la nostra caritat envers els malalts.


