
La Quaresma, temps de preparació interior a la celebra-
ció de la Mort i Resurrecció de Crist, s'inicia amb el Di-
mecres de Cendra, dimecres vinent.

L'ús de la cendra per a simbolitzar penitència és antic. 
Els jueus, per exemple, acostumaven a cobrir-se de cen-
dra quan feien algun sacrifici, igual que els habitants de 
Nínive.

Enguany, en les circumstancies presents, s’haurà de mo-
dificar lleugerament el ritu de la imposició de la cendra.

La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sa-
graments ha publicat una nota en què explica la modifi-
cació d’aquesta cerimònica, adaptant-se a les mesures 

de seguretat sanitàries establertes en aquest temps de 
pandèmia.

Tal com es llegeix en la nota difosa per la Congregació, 
«pronunciada l’oració de benedicció de les cendres i des-
prés d’aspergir-les, sense dir res, amb l’aigua beneïda, el 
prevere es dirigirà als presents, dient una sola vegada i per 
a tots els fidels la fórmula del Missal Romà: “Convertiu-vos 
i creieu en l’Evangeli”, o bé: “Recorda que ets pols i a la pols 
tornaràs”. Després, el prevere es netejarà les mans i es po-
sarà la mascareta per protegir-se el nas i la boca. Posterior-
ment, imposarà la cendra a aquells que s’acostin a ell o, si 
és oportú, s’acostarà als fidels que estan drets, romanent 
al seu lloc. Així mateix, el prevere prendrà la cendra i la 
deixarà caure sobre el cap de cada un, sense dir res».

El ritu de la cendra, la porta quaresmal
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 Lectura del llibre del Levític 
El Senyor digué a Moisès i a Aharon: «Si algú té a la pell 
una inflor, crostes o erupcions que facin témer el mal 
de la lepra, serà portat al sacerdot Aharon o a un dels 
seus fills sacerdots. Els qui pateixen del mal de la lepra 
han d’anar escabellats, amb els vestits esquinçats, ta-
pats fins a la boca, i han de cridar: “Impur, impur!” Men-
tre el mal persisteixi són impurs, i han de viure sols, 
fora del campament.»
(13,1-2.44-46)

 Salm responsorial 
En vós he trobat el meu recer, vós em guardeu del perill. 
[31]

 Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians 
de Corint 
Germans, quan mengeu o begueu, o feu alguna altra cosa, 
feu-ho tot a glòria de Déu. No sigueu mai ocasió d’escàn-
dol, ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l’Església de 
Déu, tal com ho faig jo, que en tot procuro d’adaptar-me a 
tots, i no busco allò que em convé a mi, sinó allò que con-
vé als altres, perquè se salvin. Seguiu el meu exemple, 
tal com jo segueixo el de Crist.
(10,31-11,1)

 Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
En aquell temps, es presentà a Jesús un leprós, s’age-
nollà i li digué, suplicant-lo: «Si voleu, em podeu puri-
ficar.» Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué: «Sí 
que ho vull: queda pur.» A l’instant la lepra desapa-
regué i quedà pur. Tot seguit Jesús el va fer marxar, 
després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a 
ningú, sinó d’anar a fer-se examinar pel sacerdot, ofe-
rir per la seva purificació el que Moisès havia ordenat 
i certificar que ja era pur. Però ell, així que se n’anà, 
començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho 
conèixer pertot arreu, tant, que Jesús ja no podia en-
trar manifestament als pobles i havia de quedar-se a 
fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo 
de tot arreu.
(1,40-45)

«Ell, així que se 
n’anà, començà de 
proclamar-ho davant 
la gent i de fer-ho 
conèixer perlot 
arreu, tant, que Jesús 
ja no podia entrar 
manifestament als 
pobles i havia de 
quedar-se a fora, en 
llocs despoblats»

«Li digué, suplicant-lo: “Si voleu em 
podeu puri�car”»
Diumenge VI durant l’any / Cicle B
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Marginació i tendresa

Carles Riera i Fonts, pvre.

Jesús toca la humanitat sofrent. Entra en contacte amb la realitat del món, la 
més punyent i desesperada.
 
La llei mosaica excloïa els leprosos i els condemnava a viure sols i verns, prohibia 
que ningú s’acostés allà on eren, els digués res, els toqués. Vivien al marge de la 
societat, silenciats i oblidats. Però Jesús, que s’adona d’aquest bandejament, de-
cideix trencar barreres i apropar-se a la negligida existència d’aquests malalts; 
davant el problema que viu l’exclòs, el marginat, no hi passa per sobre ni de pun-
tetes, sinó que li regala proximitat, ajut i guariment. Sap que forma part del regne 
de Déu la vida de cada individu que pateix.
 
Jesús reemplaça el fred distanciament per un contacte ple de calidesa i afecte, 
un contacte reparador. Amb una mirada tendra llegeix la súplica del proscrit i el 
reintegra a la societat. Veu en cada malalt un ésser amb ànsia de vida, una icona 
d’ell mateix a la creu. 
 
El sofriment humà no es converteix en desesperació si s’integra al del Crist flagel-
lat, desfigurat, creuclavat. En la persona del Fill, Déu —que és comprensió i amor 
infinits— s’atansa cap a l’home per tal que l’home es pugui atansar cap a ell.
 
Així mateix, i coherentment, una Església en sortida és aquella que se’n va a la 
perifèria, hi instal·la un hospital de campanya i hi practica la revolució de la ten-
dresa, segons l’ideari del papa Francesc. 

15 dilluns 
—Sant Claudi de la Colombière, 
jesuïta
Gn 4,1-15.25/Salm 49/Mc 8,11-13

16 dimarts 
—Sant Faustí, bisbe
Gn 6,5-8;7,1-5.10/Salm 28/Mc 
8,14-21

17 dimecres de cendra
Dia de dejuni i abstinència.

—Sant Alexis
—Sant Ròmul
Jl 2,12-18/Salm 50/2Co 5,20-6,2/Mt 
6,1-6.16-18

18 dijous 
—Santa Bernardeta Sobirous
—Beat Joan de Fiésole (Fra Angèlic)
Dt 30,15-20/Salm 1/Lc 9,22-25

19 divendres
Dia d’abstinència

—Beat Àlvar de Còrdova, dominic mr.
Is 58,1-9a/Salm 50/Mt 9,14-15

20 dissabte 
—Sts. Nemesi i Potami, mrs.
Is 58,9b-14/Salm 85/Lc 5,27-32

21 diumenge I de Quaresma/ Cicle B. 
—Festa de la Misteriosa Llum, a 
Manresa
Gn 9,8-15/Salm 24/1Pe 3,18-22/Mc 
1,12-15

Lit. hores: Setmana II i IV

La imatge

Xoca la intimitat entre Jesús i el 
leprós de la il·lustració. Perquè, se-
gons els preceptes del Levític sobre 
el tracte als leprosos, llur situació 
era ben dissortada: la malaltia que 
els anava inutilitzant i l’expulsió de 
la vida social.
Jesús exerceix la salvació envers 
aquell home tan necessitat i el gua-
reix per dins i per fora. L’allibera de 
la malaltia i el retorna al medi social.
 

Jesús curant un leprós (1912). Quaker City 
Glass Company of Philadelphia

Agenda
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Verdú celebrà la festa de Sant Flavià  
i del Sant Crist
Josep Castellà

La vila urgellenca de Verdú celebrà les tradicionals festes 
patronals en honor de sant Flavià i del Sant Crist, els pas-
sats dies 30 i 31 de gener en el marc de l’església parroquial 
de Santa Maria, amb diversos actes religiosos i amb nodri-
da presència de feligresos. Hi partilciparen també l’alcalde 
de la vila, Josep Mas, i regidors de l’ajuntament. La tarda 
del dissabte dia 30 s’iniciaren les festes amb la celebració 
d’una missa en honor de sant Flavià, oficiada per Mn. Joan 
Viladot, responsable de la parròquia verdunina. Enguany la 
festa religiosa va ser presidida per l’antiga relíquia de la Ve-
racreu que es guarda al museu dels tresors parroquials i que 
fou traslladada a l’altar major. Al final de la missa es féu des 
del presbiteri la benedicció amb la Veracreu mentre els fi-
dels cantaven els goigs de sant Flavià, acompanyats a l’orgue 
per Josep M. Salisi. El  migdia del diumenge dia 31 tingué 
lloc una missa solemne, presidida per Mn. Joan Viladot, que 
glossà la història del Sant Crist de Verdú. El Cor d’Homes i 
Joves de la Parròquia i un grup instrumental interpretaren 
una Missa de Perosi, sota la direcció de Josep Maria Salisi 
i Eduard Boleda, acompanyats a l’orgue per Cristina Mari-
mon. En acabar la celebració, la Veracreu fou traslladada a 
l’històric cambril del Sant Crist i es va fer una pregària es-
pecial demanant la protecció i l’ajuda en aquests temps de 
la pandèmia. Es finalitzà amb uns acataments per part de la 
gent del poble a la Veracreu de Verdú.

L’1 de febrer és el dia litúrgic en què se celebra la memòria dels beats màrtirs 
claretians Josep Vidal Balsells i Julián Villanueva Olza, les restes dels quals re-
posen en un altar de l’església del Cor de Maria de Solsona. Per aquest motiu, el 
dissabte dia 30 de gener, en el lloc on tenen el sepulcre, hi hagué, després de la 
missa de les 19 h, la solemne veneració de les seves relíquies tot fent una pre-
gària davant el seu sepulcre, en què el rector de Solsona, Mn. Lluís Ruiz, acom-
panyat dels fidels, va demanar que aquest any sigui el darrer de la pandèmia. 
Durant la missa, les relíquies dels beats presidiren l’altar, a fi de poder ser con-
templades per tots els fidels, ja que a causa del coronavirus no és possible vene-
rar-les de prop. Ara fa poc més d’un any, el diumenge 10 de novembre del 2019, 
i sota la presidència del bisbe de Solsona, tingué lloc la col·locació, a l’altar nou 
de l’església del Cor de Maria, de les relíquies d’aquests dos màrtirs claretians 
morts durant la persecució religiosa de 1936. Informa: Ramon Estany.

La parròquia de Solsona recorda els beats màrtis
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Cervera va celebrar la novena al Santíssim Misteri amb l’ado-
ració del Santíssim els dies feiners i el rés del rosari el dissab-
te i el diumenge. En totes les celebracions mitja hora abans de 
la missa va haver-hi moments per a la confessió.

El dissabte 30 de gener els nois i noies de Cor Unum, amb els seus 
catequistes, van trobar-se també a l’església de Santa Maria i 
van participar en la missa vespertina. Abans de la celebració eu-
carística, van fer un quizz (joc animat de preguntes) a la capella 
del Santíssim Sagrament del mateix temple, on van poder riure 

i aprendre una mica més sobre el Senyor, l’Església i el Sant Mis-
teri. Al temple de Santa Maria de Cervera el passat diumenge 
31 de gener es van interpretar per 175a vegada les tradicionals 
Completes, que, per tal de garantir les mesures de seguretat, 
s’oferiran per LleidaTV i per streaming el dia 5 de febrer.

Que no falti aquest any la nostra pregària al Santíssim Miste-
ri —ja sigui formulant jaculatòries, o breus actes de fe i d’amor, 
o amb cants—, demanem-li per a nosaltres i per als nostres 
«salut, amparo i favor».

Novena del Santíssim Misteri 
Parròquia de Cervera

Educació de la intimitat i prevenció d’abusos sexuals a menors i adults vulnerables.
El dia 20 de febrer tindrà lloc la segona xerrada de l’Escola de Formació Permanent per 
a responsables de joves. En aquesta ocasió ens acompanyarà la psicòloga i sexòloga va-
lenciana Lourdes Illán, que ja ha estat en altres ocasions al nostre bisbat. La delegació 
de Protecció de Menors i Adults Vulnerables i la delegació de Joventut del bisbat, molt 
conscients de la desinformació o la mala formació sobre aquests temes, veuen la ne-
cessitat de posar els mitjans perquè tots aquells que vulguin formar-se ho puguin fer. 
És responsabilitat de tots estar al servei dels més dèbils i vulnerables —a qui de vegades 
podem tenir més a prop del que ens pensem. La xerrada —que serà telemàtica— del dia 
20 d'aquest mes està oberta a qualsevol persona amb una responsabilitat a la seva par-
ròquia amb menors i/o adults vulnerables, prèvia inscripció. Per a fer-ho cal posar-se 
en contacte amb el delegat de Joventut, Miquel Ventura (miquelv512@gmail.com). En-
comanem al Senyor la xerrada i aquells que hi participareu, perquè ell que ve a donar la 
vista als cecs (cf. Jn 9,7) ens ajudi a veure tot el que ens queda per fer.

Abusos: dolorós silenci de culpa i vergonya
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El Papa institueix la Jornada Mundial 
dels Avis i de la Gent Gran
Redacció

El papa Francesc va instituir el diumenge 31 de gener la 
celebració de la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent 
Gran, a partir d'aquest any 2021, el quart diumenge de ju-
liol, prop de la memòria litúrgica dels sants Joaquim i Ana, 
avis de Jesús: «Ens recorden que la vellesa és un do i que 
els avis són la baula entre generacions, per a transmetre 
als joves l'experiència de la vida i la fe. Els avis són sovint 
oblidats i nosaltres oblidem aquesta riquesa de custodiar 
les arrels i transmetre-les. Per això, he decidit instituir 
la Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran (...). És im-
portant que els avis es trobin amb els néts i que els néts 

es trobin amb els avis, perquè —com diu el profeta Joel— 
els avis davant els néts somiaran, tindran il·lusions, i els 
joves, prenent força dels seus avis, aniran cap endavant, 
profetitzaran. 

El cardenal Farrell, prefecte del Dicasteri per als Laics, 
la Família i la Vida, en un comunicat difós assenyala que 
aquest «és el primer fruit de l'Any Família Amoris laetitia, 
un do per a tota l'Església destinat a romandre al llarg dels 
anys. La pastoral de les persones d’edat és una prioritat in-
ajornable per a tota comunitat cristiana».

El nostre món ha viscut una forta sotragada amb la pandèmia del Covid-19. La 
gravetat de la malaltia i la seva expansió mundial, les morts que ha provocat, so-
bretot d’ancians, la crisi econòmica generalitzada, la incertesa i el desconcert, tot 
plegat ha alterat la vida i ha agreujat les situacions de molts homes i dones que 
ja vivien al límit de les seves possibilitats. En paraules del papa Francesc, hem 
descobert un món malalt i necessitat de guarició.

L’Ateneu Universitari Sant Pacià organitza un doble congrés internacional. La pri-
mera part serà al febrer amb el títol «La crisi global del coronavirus; ferides i espe-
rances». Es donarà veu a experts de diversos àmbits humans i socials que aportin 
una reflexió profunda i serena del moment en què vivim i ajudin a albirar, amb ima-
ginació i esperança, noves iniciatives i nous elements d’edificació d’una humani-
tat solidària i sense barreres. Informació i inscripcions a www.edusantpacia.cat.

Congrés sobre les ferides i esperances del Covid-19
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Claret publica el nou «Di-
rectori per a la catequesi»
Redacció

L’Editorial Claret acaba de publicar, en 
català, el nou Directori per a la cate-
quesi. El document, traduït al català 
per Joan M. Amich Raurich i Enric Ter-
mes Ferré, es va presentar públicament 
al Vaticà el mes de juny i assumia el rep-
te de fer entenedor el missatge de Je-
sús en un context  de transició cultural.

Aquest directori se situa en una dinà-
mica de continuïtat amb els dos que 
l’han  precedit: el Directori catequístic 
general, redactat per la Congregació 
per al Clergat l’any 1971, i el  Directo-
ri general per a la catequesi, en 1997. 
El primer va tenir com a referència 
l’ensenyament  conciliar; el segon, el 
Catecisme de l’Església Catòlica; i el 
que avui presentem en català, el Sí-
node sobre la nova evangelització i 
la transmissió de la fe cristiana, jun-
tament amb l’exhortació apostòlica 

del papa Francesc Evangelii gaudium. 
Entre els documents previs que in-
corpora el nou directori, també hi ha 
l’encíclica Laudato si'.  

Els tres textos mantenen unes exi-
gències comunes, com són la finalitat 
i les tasques de la  catequesi, però cada 
un intenta respondre a canvis en el 
context històric i a l’actualització feta 
pel Magisteri. El Directori per a la ca-
tequesi, que està amb sintonia amb 
l’ecologia integral, proposa una ober-
tura al món digital alhora que ofereix 
una mirada profunda al context cul-
tural, que pot fer adonar dels nous 
problemes a què l’Església s’enfronta.

Aquest document, tant en català com en 
castellà, es pot trobar a la llibreria del 
Despatx Interparroquial de Manresa 
(c/ Era del Firmat, 1-3, tel. 93 875 32 03).

El llibre

Cruïlla – PPC. 
332 pp.

Acaba de sortir de la impremta un 
nou llibre del P. Marian Baqués 
(Terrassa, 1947), superior de la 
comunitat escolàpia de Moià. S’hi 
tracten els següents temes: 
1) La Visitació. L’acolliment; 2) El 
bon samarità. Ètica i moral; 3) Un 
pare tenia dos fills. Dos llops en 
mi; 4) El cec. La bellesa; 5) Zaqueu. 
Autoconeixement i autoestima; 6) 
Passió i mort de Jesús. Passió i mort, 
i 7) Emaús. Assaig de pregó pasqual. 

Cada capítol consta de tres parts: 
un relat de l’evangeli de Lluc (l’au-
tor considera que és el llibre més 
bell que mai la humanitat ha escrit), 
un tema en relació amb l’escena 
elegida (és la part central del capí-
tol) i un fet històric, sorprenent, que 
fa pensar. L’autor, que és un apassi-
onat lector, aprofundeix en aquest 
llibre en aspectes ètics, filosòfics, 
psicològics, històrics, religiosos i 
educatius, valent-se literàriament 
de la prosa poètica.

En el camí
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Contagiem solidaritat i recuperem 
l’esperança
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest cap de setmana, 13 i 14 de febrer, comença la 
Campanya de Mans Unides. Un any més, ens toca pren-
dre consciència de tots els éssers humans que viuen en el 
llindar de la pobresa, pregar per ells i col·laborar econò-
micament per pal·liar la seva situació.

Contagia solidaritat per posar fi a la fam. Aquest és el 
lema d’una campanya que ens parla d’enfortir les comu-
nitats i de dotar les persones de recursos per a accedir 
als aliments, a l’aigua, a la higiene, a l’educació, a la sani-
tat... Per a aconseguir-ho no hi ha millor recepta que la 
solidaritat i el cultiu del bé comú. Amb aquests dos ingre-
dients, les comunitats locals d’arreu poden afrontar per 
elles mateixes els problemes que viuen. No necessiten 
que els solucionem els problemes. Necessiten un cop de 
mà per a tirar junts endavant.

Arrosseguem quasi un any de pandèmia. La crisi econò-
mica està abocant molta gent a la pobresa. Amb tot, el 
compromís ciutadà per repartir aliments, un sistema 
educatiu que continua funcionant, un sistema sanitari 
que, malgrat tot, continua salvant moltes vides i unes 
ajudes que més bé o més malament alleugen la situació 
ens situen a anys llum dels països del sud. Ells, sense res 
d’això, com se’n poden sortir?

Ara més que mai no podem construir un món només per a 
nosaltres, fet a la nostra mida, sinó que hem de construir 
un únic món, on tothom pugui viure amb dignitat, on la 
mirada i l’objectiu final siguin l’amor fratern i el bé comú. 

El compromís de Mans Unides, esperonat enguany per 
l’encíclica del papa Francesc Fratelli tutti, és lluitar con-
tra les múltiples facetes de la fam i la pobresa perquè 
sigui possible un món bo per a tots. Només un canvi en 

els nostres cors, des de la solidaritat i el bé comú —en-
tès com a condicions de vida digna per a tothom—, podrà 
treure les persones de la pobresa, l’exclusió, la violència 
o l’explotació. L’acció de Mans Unides suma en aquesta 
direcció fent possibles projectes concrets i pràctics.

Jesús ens demana que no passem de llarg, que com el bon 
samarità ens aturem, ens commoguem i actuem amb 
caritat. Com ens diu el papa Francesc en l’esmentat do-
cument: «Davant de tant dolor, davant de tanta ferida, 
l’única sortida és ser com el bon samarità.»




