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COMPARTEIX EL QUE IMPORTA.
CAMPANYA CONTRA LA FAM
Aquest diumenge
- Millora de les instal·lacions d’un inse’ns proposa senternat femení rural situat a la regió
tir-nos més respond’Odisha, al nord-est de l’Índia.
sables per tal que
Se’ns convida a compartir amb el
la fam no continuï
lema «comparteix el que importa».
essent el gran pro«Compartir» ve del verb llatí partire
blema per a molts. Quan parlem
i de la preposició cum, en una fude fam expressem una tremenda
sió que significa «partir amb». Per
mancança dels béns més bàsics i
tant, amb el lema s’indica que cal
fonamentals per a una vida digna.
partir-nos allò que és important. I el
Per això, aquest diumenge, la colque és important és tot allò que és
lecta a totes les celebracions es
vida per a les persones. Aquest és
destina a la col·laboració amb la
el valor més essencial, i per això la
campanya contra la fam en el món,
necessitat de compartir per afavorir
responsabilitat de Mans Unides.
de veritat la vida de les persones.
Aquesta associació de voluntaris de
Certament cal donar, però cal dol’Església Catòlica té la finalitat de
nar amb racionalitat i intel·ligència,
promoure el desenvolupament dels
no només els béns de primera nepaïsos que treballen per superar les
cessitat, sinó sobretot els mitjans
situacions causants de la manca de
perquè les persones i comunitats
recursos i, així, per superar la fam.
puguin aconseguir per ells mateiEls mitjans de comunicació molt so- Cartell de la campanya d'enguany de Mans Unides
xos i amb el seu treball els béns
vint són missatgers dels greus proque fan possible un millor desenvoblemes que sofreixen moltíssimes
lupament i un augment en la seva
persones a causa de les poques possibilitats de desenvoqualitat de vida.
lupar-se pels seus únics mitjans. Problemes d’alimentació,
De fet, cal reconèixer que nosaltres ja compartim alguns
de sanitat, de sequera, d’habitatge, d’educació, de mitjans
béns que ens permeten viure en una societat amb més o
de producció i comercialització... són alguns dels reptes
menys benestar i amb recursos.
que cal afrontar amb més urgència.
Tanmateix, la campanya d’enguany és invitació a comMans Unides cada any proposa a cada diòcesi fer-se càrpartir part dels «meus béns / diners» col·laborant en els
rec d’alguns projectes per afrontar la problemàtica i afavoprojectes esmentats a favor d’aquells que en tenen nerir el desenvolupament de pobles i comunitats. Aquests
cessitat. Ens cal ser conscients que l’actitud de compartir
projectes han estat molt estudiats i ofereixen totes les
no és només una qüestió de solidaritat –que ho és–, sinó
garanties per a la seva realització.
també de justícia.
Aquests són els projectes que enguany ens han assignat
Col·laborem per fer que la humanitat esdevingui, d’alguna
a la nostra Diòcesi:
manera, més família de tots, i la nostra terra es converteixi
- Accés sostenible a l’aigua potable i sanejament bàsic
en «casa comuna». Certament pot ser un somni, però un
a la comuna rural Ait-Tanmil, a la zona de l’Alt Atles, al
somni que es va fent veritat gràcies a la nostra generositat.
Marroc.
I no oblidem els qui resem el Parenostre que tots som fills
- Millora de les instal·lacions educatives de primària en
i filles de Déu, i per això col·laborem per ajudar «germans».
una zona rural en una petita localitat a 700 km de la
Gràcies en nom de tots ells!
capital de Madagascar.
- Construcció de quatre aules en una escola de primària
a Parakou, al nord de la república de Benín.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE SISÈ DE DURANT L’ANY

GUSPIRES
D’EVANGELI
Donar la mà a qui ens la
demani

Primera Lectura
Lectura del llibre del Levític 13, 1-2.45-46
El Senyor digué a Moisès i a Aaron: «Si algú té a la pell una inflor,
crostes o erupcions que facin témer el mal de la lepra, serà portat al
sacerdot Aaron o a un dels seus fills sacerdots. Els qui pateixen el
mal de la lepra han d’anar escabellats, amb els vestits esquinçats,
tapats fins a la boca, i han de cridar: “Impur, impur!”. Mentre el mal
persisteixi, són impurs, i han de viure sols, fora del campament».

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

El leprós no demana ser guarit de la
lepra. Prega Jesús que l’ajudi a ser
pur per restablir la relació amb Déu.
Per la seva condició d’impur és una
persona exclosa socialment i religiosament; però està segur que Jesús
pot alliberar-lo de l’exclusió en què
viu. Jesús es compadeix del leprós,
però s’indigna per la utilització de
Déu per avalar la injustícia social.
Jesús ho deixa clar: el seu Pare no
exclou ningú. Raó per la qual Jesús,
transgredint la llei, allarga la mà per
purificar-lo. Déu no admet la duresa
de les lleis socials contra les persones. Aquest gest humà de Déu purifica el cor del leprós transformant
totalment la seva vida. Tinguem nosaltres un gest diví i donem la mà a
qui ens la demani. Que els nostres
gestos guareixin cors per refer la Vida
Germana Clara Fernández

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Marc 1, 40-45
En aquell temps, es presentà a Jesús un leprós, s’agenollà i li diu,
suplicant-lo: «Si voleu, em podeu purificar». Jesús, compadit, el tocà
amb la mà i li digué: «Sí que ho vull: queda pur». A l’instant la lepra
desaparegué 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, oferir 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 entrar manifestament als pobles, i
havia quedat a fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo
de tot arreu.

SALM 31
R. En vós he trobat el meu recer,
vós em guardeu del perill.
Feliç el qui ha estat absolt de la falta
i ha vist sepultat el seu pecat.
Feliç l’home a qui el Senyor no té en
compte la culpa,
i dintre seu ja no manté l’engany.
M’he decidit a reconèixer la falta,
no us he amagat més el meu pecat.
Tan bon punt m’ho he proposat,
Senyor,
m’heu perdonat la culpa comesa.
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Alegreu-vos, justos, celebreu el
Senyor;
homes rectes, aclameu-lo.

Laura Martínez, directora del Centre d’Acollida Convent
dels Franciscans de la Bisbal d’Empordà

MIRADOR

«A través del vincle i de la proximitat és
possible crear un espai d’acollida agradable»
El Centre d’Acollida Convent dels Franciscans és una llar residència per
a persones afectades pel VIH/sida en situació d’exclusió social. Està ubicat a la Bisbal d’Empordà, va entrar en funcionament l’any 2003 i acull 27
persones. Forma part de la Fundació Acollida i Esperança, i va ser creat
sota l’impuls del pare franciscà Josep Costa i Planagumà, que ens va deixar ara fa unes setmanes, i que ens ha donat un gran llegat pel que fa a
l’atenció a les persones més vulnerables.
Quin record guarda del pare Costa? Com el definiria?
Era una persona molt propera als més necessitats, generosa, amb un esperit d’entrega cap als altres. Per a nosaltres ha estat tot un referent. El
caracteritzava la manera com s’apropava a les persones acollides. Sempre tenia paraules generoses per a elles, amb molt de sentiment. Facilitava molt les coses a tot l’equip de la fundació i ens va impregnar d’aquest
sentiment de voler ajudar els més necessitats.
Quins són els objectius de la fundació?
Acollir persones necessitades que vénen d’entorns marginals i poder oferir-los espais d’acollida perquè puguin tenir l’oportunitat de canvi i tornar-se
a inserir en la societat. Atenem persones que són molt vulnerables i que
necessiten parar un moment en les seves vides i, alhora, comptar amb
un suport emocional per tal que puguin tornar a empoderar-se i tirar endavant. La nostra tasca és acompanyar-les en aquests processos de canvi.
Com és la convivència en un centre?
Estem parlant de persones que han viscut al carrer, que vénen de la presó, amb dificultats de convivència... Per aixó comptem amb un equip de
professionals amb el qual, a través del vincle i de la proximitat, és possible crear un espai d’acollida agradable. Hem de pensar que les persones
que arriben ho fan per voluntat pròpia i que mostren una predisposició.
Això no treu que hi pugui haver algun petit conflicte.
En què es basa, més concretament, l’acompanyament que dueu a
terme?
A partir d’un pla de treball individual, centrat en la persona, escoltem les
demandes dels acollits i acordem uns objectius a curt, a mitjan i a llarg termini que, amb l’ajuda dels educadors, s’intenten assolir. Així mateix, externalitzem alguns serveis més específics derivant a centres de la xarxa
pública de salut, de la qual potser s’han desvinculat per diversos motius.
D’altra banda, estructurem el dia a dia a partir del treball dels hàbits saludables, així com el fet de tenir el temps ocupat als tallers.

Concert de Nadal al Centre d'Acollida Convent dels Franciscans de la Bisbal d'Empordà

David Pagès i Cassú
Professor i escriptor

Una gran labor
Pompeu Fabra nasqué el 20 de febrer de 1868 –ben aviat farà 150
anys– al barri de la Salut de l’antiga
vila de Gràcia.
Fabra fou el codificador de la llengua
catalana. Aparegué en el moment
oportú, quan més falta feia que algú
conduís la ingent labor de fixar-la, redreçar-la, sotmetre-la a unes normes
ortogràfiques i gramaticals que fossin acceptades per tots els escriptors i per tots els qui escrivien en
català.
Podem afirmar que la llengua se salvà i es dignificà, de manera decisiva, gràcies a la seva tasca, i que ens
deixà una eina apta, digna i rica per
ser utilitzada en qualsevol camp de la
vida humana. També en la litúrgia i en
les disciplines religioses.
S’escau de recordar que, amb els
moviments ecumènic, litúrgic, patrístic... del segle XX, la qüestió de

«En la litúrgia fem el pas
del llatí al català gràcies
als bisbes Jubany,
Masnou, Pont i Gol…»
les llengües vernacles (les que no
eren el llatí) anà avançant i s’arribà
al Concili Vaticà II. En el primer document que hi fou aprovat (4 de
desembre de 1963), el de la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia, es facilitava l’ús d’aquestes llengües dins
les celebracions del culte oficial. A
partir d’aquí, tota la litúrgia del ritu
llatí s’anà traduint als diferents idiomes moderns.
I és en aquest moment quan, a casa
nostra, fem el pas del llatí al català,
gràcies a la intervenció de moltes
persones, entre elles els bisbes Jubany, Masnou, Pont i Gol... La llengua
estava ben a punt gràcies a l’obra,
modèlica, que havia culminat el mestre Fabra.

AGENDA

SANTORAL I LECTURES

DIMARTS, 13 DE FEBRER

DISSABTE, 17 DE FEBRER

Recés de Quaresma per a preveres i diaques. A dos quarts d’11 del
matí a la casa d’espiritualitat Santa
Elena, de Solius. La reflexió serà a
càrrec de Mn. Josep Maria Romaguera i Bach, prevere de l’Arxidiòcesi
de Barcelona i director del Centre de
Pastoral Litúrgica.
Conferència de Pepa Balasch. A
dos quarts de 8 del vespre al Centre
Cívic del Barri Vell de Girona. Tema:
«Charles de Foucauld. El rostre del
desert». Organitzada pels Manaies
de Sant Daniel.

Visita Pastoral a la parròquia de Palau-sator. A les 6 de la tarda, el bisbe
Francesc Pardo presidirà l’Eucaristia
a l’església de Sant Pere de Palausator. En finalitzar, es reunirà amb els
feligresos.
Escola Diocesana de Catequistes.
De 10 a dos quarts d’1 del matí al Seminari. Temes: «El Credo (I). Un sol
Déu, Pare totpoderós» (1r curs) i «La
comunicació educativa en la catequesi» (2n curs).

DIMECRES, 14 DE FEBRER
Dimecres de Cendra a la Catedral.
A les 9 del matí a la capella conventual, Litúrgia de les Hores i, tot seguit,
Missa Conventual amb la benedicció
i imposició de la cendra. Presidirà el
bisbe Francesc.

DIJOUS, 15 DE FEBRER
Comença a Tiana la reunió de la
Conferència Episcopal Tarraconense.
Conferència «Luter i el protestantisme». A càrrec de Mn. Pere Carreras, director de l’Institut Superior de
Ciències Religioses. A un quart de 9
del vespre als locals de la catequesi
de la parròquia de Santa Maria dels
Turers, de Banyoles.

DIUMENGE, 18 DE FEBRER
Visita Pastoral a les parròquies de
Marenyà i Rupià. A les 10 del matí el
bisbe Francesc Pardo presidirà l’Eucaristia a l’església de Sant Esteve de
Marenyà, i a les 12 del migdia a la de
Sant Vicenç de Rupià. En finalitzar, es
reunirà amb els feligresos.
Ritu d’elecció dels catecúmens a la
Catedral. A dos quarts de 6 la tarda,
el bisbe Francesc presidirà aquest ritu
amb els catecúmens que es preparen
per rebre els sagraments de la iniciació cristiana.
2a Marxa per la Fràter «Els volcans
de la salut». Sortida a les 9 del matí
de la rectoria (C/ del Puig, 19) de Sant
Feliu de Pallerols. El donatiu (10 euros)
es destinarà íntegrament al projecte
d’una casa de colònies per a col·lectius
de persones amb discapacitat, promogut per la Fràter (Fraternitat Cristiana
de Persones amb Discapacitat).

Diumenge sisè de durant l’any, 11
de febrer de 2018. Mare de Déu de
Lourdes. Commemoració de la primera aparició a Massabielle, el 1858.
Patrona de l’Hospitalitat d’aquesta
invocació, present al nostre Bisbat; capelles a Caldes de Malavella,
Romanyà d’Empordà, Torroella de
Montgrí i Arenys de Munt. Jornada
Mundial del Malalt. Lectures: Lv 13,
1-2.45-46 / Sl 31 / 1C 10, 31 – 11,1 /
Mc 1, 40-45.
Dilluns, 12. Sta. Eulàlia, verge i màrtir
(+ 300), copatrona de Barcelona. Lectures: Jm 1, 1-11 / Sl 118 / Mc 8, 11-13.
Dimarts, 13. St. Jordà de Saxònia,
successor de sant Domènec al capdavant dels dominics (+ 1237). Lectures: Jm 1, 12-18 / Sl 93 / Mc 8, 14-21.
Dimecres de Cendra, 14. St. Valentí,
prevere i màrtir de les persecucions
romanes i patró dels enamorats. St.
Ciril, monjo (+ 869) i Metodi, bisbe (+
885), patrons d’Europa. Lectures: Jl
2, 12-18 / Sl 50 / 2C 5, 20 – 6,2 / Mt 6,
1-6.16-18. Dia de dejuni i abstinència.
Dijous, 15. St. Claudi de Colombière,
jesuïta a França (+ 1682). Lectures:
Dt 30, 15-20 / Sl 1 / Lc 9, 22-25.
Divendres, 16. St. Onèsim. Deixeble
de sant Pau. Lectures: Is 58, 1-9a / Sl
50 / Mt 9, 14-15. Dia d’abstinència.
Dissabte, 17. Set fundadors de l’orde dels Servites a Florència. La data
d’avui correspon a la mort d’un dels
set, Aleix Falconieri, el 1310. Lectures: Is 58, 9b-14 / Sl 85 / Lc 5, 27-32
LITÚRGIA DE LES HORES: Fins al
dimarts II setmana del Salteri i de dimecres a dissabte, setmana IV.

APUNTS
Sant Francesc de Sales, patró dels
periodistes i escriptors
El dimecres 24 de gener la capella conventual de la Catedral de
Girona va acollir la Missa de celebració de la festivitat de Sant
Francesc de Sales, patró dels periodistes i escriptors. La cerimònia, concelebrada per diversos capellans, va ser presidida pel
bisbe Francesc Pardo i va comptar amb l'assistència d’una vintena de comunicadors gironins. Durant la seva homilia, el bisbe
va agrair la tasca que duen a
terme aquests professionals
i va definir els mitjans com a
«un do de Déu». «Cal vetllar
i treballar perquè la informació sigui honesta, coherent,
completa i exacta», va afirmar també. En acabar, es va
compartir un petit esmorzar.

«Les 7 paraules de Jesús a la creu»
Una bona lectura per a la meditació
durant aquesta propera Quaresma
–que iniciem el dimecres 14 de febrer–, és la publicació Les 7 paraules
de Jesús a la creu, que podreu trobar
a la Llibreria Diocesana Casa Carles
de Girona, els beneficis de la qual aniran destinats a Càritas. A partir dels
dibuixos de Joan Sambola Casanovas, i de les reflexions de Mn. Lluís
Suñer, el llibret fa un recorregut per
set moments crucials de la Passió del
Senyor. Al pòrtic, el bisbe Francesc
Pardo assenyala que aquestes paraules «són expressió de tota una vida de servei, de donació, de
vida i de mort per als germans».

