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 Any 28, núm. 24, Diumenge Sisè de Pasqua, 13 de maig de 2007. 
 

 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació sobre els textos del Diumenge. Aquest proper Dimecres 16 de maig, dirigirà 
aquesta “escola” la Germana Francisca, del Verbum Dei 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Avui Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de 
pregària silenciosa davant Jesucrist - Eucaristia. 
 

MES DE MAIG, MES DE MARIA. Cada dia –de dilluns a divendres- a les set de la tarda, a la Capella de la 
Puríssima: Rés del Sant Rosari i invocacions marianes.  
 

AVUI DIUMENGE, PRIMERA COMUNIÓ DELS INFANTS DE LA CATEQUESI PARROQUIAL. Nou 
infants de la nostra Comunitat Parroquial reben avui, a la Missa de les 13:00, l’Eucaristia per primera vegada. 
 

PROPERES ACTIVITATS AL CENTRE PARROQUIAL. Tertúlia: dijous 17 de maig a les 21 h. sobre els 
programes que els candidats de les diferents formacions polítiques a l’Ajuntament de Barcelona presenten amb 
motiu de les properes eleccions municipals. Excursió cultural per conèixer Catalunya: dissabte 19 de maig a 
Gualba, les Pedreres i la Riera, amb vehicles propis. Lloc de trobada: Plaça de Sarrià a 2/4 de 9 del matí. Més 
informació d’aquestes activitats  ala nostra pàgina web: http:/www.parroquiasarria.net. 
 

 

CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
 

El proper DIUMENGE 20 DE MAIG, 
el Sr. Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach 

vindrà a confirmar 21 joves a la nostra parròquia. 
 

IMPORTANT: La missa començarà un quart d’hora abans de l’horari habitual, és a 
dir, a les 12:45. Fem costat a aquests joves! 
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PASQUA DEL MALALT 
 

Avui se celebra a totes les diòcesis la PASQUA DEL MALALT, dins la 
Campanya del Malalt – 2007, que va començar el passat 11 de febrer, festa de 

la Mare de Déu de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt, la qual té el seu 
moment culminant en la Diada d’avui.  Al revers podeu llegir el text del 

missatge del Sant Pare Benet VXI. 
 

Aquest any la Campanya ha estat dedicada a l’acompanyament espiritual al 
malalt i té com a lema: “Acollir, comprendre, acompanyar”.  
A les nostres parròquies atenem espiritualment els malalts.  

La família, els amics i veïns ens poden ajudar, i molt, en aquesta tasca.. 
 

A les tauletes trobareu còpies de la “Pregària del Malalt”, que us demanem 
que difoneu a les vostres famílies i feu arribar als malalts. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMÉN.  En pronunciar com a resposta aquest mot arameu, volem dir de la Paraula de Déu: “És una paraula sòlida i jo crec 
en ella”. Els nostres “amén” han de ser pronunciats fortament, clarament, coralment. L’”Amén”, recordem-ho, constitueix el 
nom mateix de Crist –el sí de les promeses del Pare- en tant que testimoni fidel sobre el qual reposa la nostra fe.   



MISSATGE DEL PAPA BENET XVI 
AMB MOTIU DE LA JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 

 

Una altra vegada l’Església gira els seus ulls vers els qui sofreixen i crida l’atenció cap els malalts incurables, 
molts dels quals s’estan morint a causa de malalties terminals. N’hi ha a tots els continents, particularment en els 
llocs on la pobresa i les privacions causen major misèria i dolor. Conscient d’aquests sofriments, estaré present 
espiritualment a la Jornada Mundial del Malalt, unit als participants, els quals discutiran sobre la plaga de les 
malalties incurables en el nostre món, i encoratjant els esforços de les comunitats cristianes que donen testimoni 
de la tendresa i la misericòrdia del Senyor. 
 

La malaltia comporta de forma inevitable un moment de crisi i de seriosa confrontació amb la situació personal. 
Els avenços de la ciència mèdica proporcionen sovint els mitjans necessaris per a afrontar aquest desafiament, 
almenys pel que fa als aspectes físics. No obstant, la vida humana té els seus límits intrínsecs, i tard o d’hora 
acaba amb la mort. Aquesta és una experiència a la que tot ésser humà està cridat, i per a la qual cal estar 
preparat. 
 

Tot i els avenços de la ciència, no hi ha un  remei per a totes les malalties; per tant, en els hospitals, en els 
hospicis i a les llars de tot el món ens trobem amb el sofriment de molts germans nostres, malalts incurables i 
sovint en fase terminal. A més a més, molts milions de persones al món viuen encara en condicions insalubres i 
no tenen accés als recursos mèdics necessaris, sovint els més bàsics, amb el resultat que s’ha incrementat de 
forma notable el nombres d’éssers humans considerats incurables. 
 

L’Església desitja ajudar els malalts incurables i en fase terminal, i reclama polítiques socials justes que ajudin 
a eliminar les causes de moltes malalties i insta que es presti una millor assistència als moribunds i als qui no 
poden rebre atenció mèdica. Cal promoure polítiques que creïn condicions que permetin a les persones suportar 
fins i tot les malalties incurables i afrontar la mort d’una manera digna. Convé destacar una altra vegada la 
necessitat d’augmentar el nombre de centres de cures pal·liatives que proporcionen una atenció integral, oferint 
als malalts l’assistència humana i l’acompanyament espiritual que necessiten. Es tracta d’un dret que pertany a 
tot ésser humà i que tots ens hem de comprometre a defensar. 
 

Desitjo recolzar els esforços dels qui treballen diàriament per a garantir que els malalts incurables i en fase 
terminal, juntament amb les seves famílies, rebin una assistència adequada i afectuosa. 
L’Església, seguint l’exemple del bon samarità, ha mostrat sempre una sol·licitud particular pels malalts. A 
través de cadascun dels seus membres i de les seves institucions, continua  estant al costat dels que sofreixen i 
dels moribunds, tractant de preservar la seva dignitat en aquells moments tan significatius de l’existència 
humana. Moltes d’aquestes persones - professionals  de l’assistència sanitària, agents pastorals i voluntaris- i 
institucions, a tot el món, serveixen incansablement als malalts, en hospitals i en unitats de cures pal·liatives, 
als carrers de les ciutats, en projectes d’assistència a domicili i en parròquies. 
 

Ara em dirigeixo a vosaltres, germans estimats i germanes que sofriu malalties incurables i terminals. Us animo 
a contemplar els sofriments de Crist crucificat i, en unió amb ell, a dirigir-vos al Pare amb plena confiança en 
què tota vida, i la vostra en particular, està a les seves mans. Confieu que els vostres sofriments, units als de 
Crist, resultaran fecunds per a les necessitats de l’Església i del món. Demano  al Senyor que enforteixi la 
vostra fe en el seu amor, especialment durant aquestes proves que esteu afrontant. Espero que, onsevulga que 
estigueu, trobeu sempre l’alè i la força espiritual necessaris per alimentar la vostra fe i apropar-vos més al Pare 
de la vida. A través dels seus sacerdots i dels seus agents pastorals, l’Església desitja assistir-vos i estar al 
costat vostre, ajudant-vos en l’hora de la necessitat, fent present així la misericòrdia amorosa de Crist vers els 
qui sofreixen. 
 

Finalment, demano a les comunitats eclesials de tot el món, i particularment a les que es dediquen al servei dels 
malalts que, amb l’ajuda de Maria, “Salus infirmorum”, continuïn donant un testimoni eficaç de la sol·licitud 
amorosa de Déu, el nostre Pare. Que la santíssima Verge Maria, la nostra Mare, conforti els qui estan malalts i 
sostingui tots els qui han consagrat la seva vida, com a bons samaritans, a curar les ferides físiques i espirituals 
dels qui sofreixen. Unit a cada un de vosaltres amb el pensament i l’oració, us dono de cor la meva benedicció 
apostòlica com a penyora de fortalesa i pau en el Senyor 
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