11 de febrer, dia mundial del malalt
Lluís Ramis, rector
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L’onze de febrer, la
festa de la Mare de Déu
de Lourdes, s’escau el
dia mundial del malalt
per una raó òbvia: Lourdes, on la Mare de Déu es
va aparèixer fins a 18 vegades a santa Bernardeta
l’any 1858 s’ha convertit
en lloc de pelegrinatge
de milions de malalts i
persones amb discapacitat de tot el món que allí
la invoquem com a mare
amantíssima.
El papa cada any, amb motiu d’aquesta jornada, escriu un missatge, el d’enguany es basa en Lc 6.36: “Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare” i diu “Estar al costat dels que pateixen en un camí de caritat”.
En aquest escrit el papa ens recorda que fa trenta
anys que el papa sant Joan Pau II va instituir la jornada
mundial del malalt per sensibilitzar al Poble de Déu, a
les institucions sanitàries catòliques i a la societat civil
sobre la necessitat d’assistir als malalts i als qui en tenen
cura.
El tema escollit —“Estar al costat dels que pateixen
en un camí de caritat”— ens fa tornar la mirada envers
Déu que és ric en misericòrdia i que sempre mira als seus
fills amb amor de pare, inclús quan aquests s’han allunyat d’Ell. La misericòrdia de Déu té en si mateixa tant la
dimensió de la paternitat com la de la maternitat, perquè
ell té cura de nosaltres amb la força d’un pare i amb la
tendresa d’una mare.
El testimoni suprem de l’amor misericordiós del
Pare als malalts el trobem en Jesús que recorria tota la
Galilea ensenyant, proclamant la Bona Nova del Regne
i guarint totes les malalties i dolències de la gent (cf. Mt
4,23). Per això és importat comptar amb testimonis de
l’amor de Déu que vessen sobre les ferides dels malalts
l’oli del consol i el vi de l’esperança, seguint l’exemple de
Jesús, misericòrdia del Pare.

El bon samarità (1838), Pelegrí Clavé i Roquer

La invitació de Jesús
a ser misericordiosos com
el Pare adquireix un significat particular per als
agents sanitaris, ja que les
seves mans toquen la carn
sofrent de Jesús, i poden
ser signes de les mans misericordioses del Pare.
Els avanços mèdics,
que són molt importants,
no ens han de fer oblidar
la singularitat de cada persona malalta amb la seva dignitat i les seves fragilitats. Quan no és
possible guarir, sempre és possible tenir cura i consolar.
Els centres d’assistència sanitària acullen i guareixen a malalts
de tota mena, sobretot aquells que no troben resposta a les seves
necessitats sanitàries degut a la pobresa, a l’exclusió social o per les
dificultats a l’hora de tractar certes patologies. Molts missioners, misericordiosos com el Pare, acompanyen l’anunci de l’Evangeli amb la
construcció d’hospitals, dispensaris i centres de salut. Encara queda
un llarg camí per recórrer i ho demostra la falta de vacunes contra el
virus de la Covid-19 en els països més pobres, però també la manca
de tractaments per a algunes patologies que requereixen medicaments senzills.
En aquest context, el papa destaca la importància de les institucions sanitàries catòliques; elles, juntament amb el tenir cura del
cos malalt, són un exemple de preocupació de tota la dimensió de la
persona i protegeixen la vida humana des del seu naixement fins al
seu final natural.
Els malalts són pobres perquè són pobres en salut i no podem
deixar d’oferir-los l’atenció espiritual, la proximitat de Déu, la seva
benedicció, la seva Paraula, la celebració dels sagraments i la proposta d’un camí de creixement i maduració en la fe.
I el papa acaba recordant-nos que la proximitat als malalts i la
seva atenció pastoral no és tasca exclusiva d’alguns ministres específicament dedicats a això, sinó que visitar als malalts és una invitació que Crist fa als seus deixebles.
Des de la parròquia volem atendre als malalts, començant pel
rector i seguint sobretot per l’arxiconfraria de la Sang que té a membres interessats en això. Per aquesta raó, si teniu algun familiar
malalt o impossibilitat que no pot venir a missa o vol atenció espiritual i visqui pel barri, no dubteu a comunicar-ho al rector per a
veure com ho podem fer per visitar-lo, portar-li la comunió o el que
convingui.

Traspàs del pare felipó Antoni Serramona
El passat dimarts
1 de febrer, ens va
deixar sobtadament el
pare Antoni Serramona, felipó de l’Oratori
de Sant Felip Neri.
Amic del Pi, el
pare Serramona, fou
ordenat capellà l’any
1964 i després d’uns
primers anys com a
rector de petits pobles
de terres de Ponent, va
venir a Barcelona sense oblidar mai la seva
militància lleidatana,
segons van comentar els seus amics i parents en el sentit funeral que es va
celebrar a l’església de Sant Felip Neri aquest dijous passat.
Serramona, Delegat de Pastoral Universitària, Delegat de Joventut a
l’arquebisbat de Barcelona, Consiliari mundial de la Joventut Estudiant Catòlica (JECI-MIEC), i tenaç col·laborador del Centre d’Estudis Pastorals, en els
darrers anys, va saber servar l’esperit cultural i espiritual de l’Oratori, i just a
primers del passat mes de desembre, va poder acomplir un dels seus somnis,
amb la inauguració del nou orgue de l’Església.
En la homilia de l’arxiprest, Mn. Salvador Pié i en les paraules del bisbe Sergi Gordo, que va presidir el funeral, va quedar clara la seva voluntat
d’aproximar l’Església als joves i d’apostar sempre per l’Església més oberta i
en diàleg amb la societat.
“Sigueu bons, si podeu”, és la recomanació de sant Felip Neri que el pare
Serramona tenia sempre ben present.
Al cel sia!

Diumenge 13 de febrer,
campanya de Mans Unides contra la fam
El proper diumenge, 13 de febrer, es celebra la Jornada
Nacional de Mans Unides, enguany amb el lema “La nostra
indiferència els condemna a l’oblit”.
Cal alçar la veu davant la creixent indiferència que s’està
instaurant al nostre món i cal despertar consciències anestesiades perquè ningú no quedi enrere, perquè l’actual crisi social i sanitària, ha vingut a sumar-se de manera catastròfica
a la crisi econòmica i mediambiental, convertint la vida de
milions de persones en un desafiament gairebé insalvable.
Les col·lectes de les misses del cap de setmana del 12 i 13
de febrer, seran a benefici de Mans Unides.

El Museu Diocesà de Barcelona acaba
d’inaugurar la mostra “Santa Eulàlia de
Barcelona, la ben parlada. Una ciutat una
patrona” present a la Casa de l’Almoina i a
la Catedral de Barcelona.
Tenint com a precedent l’exposició virtual que es va impulsar fa un any, la mostra
posa en el centre del seu discurs l’advocació
de Santa Eulàlia i el seu patronatge a Barcelona a partir de l’arqueologia, d’obres d’art
de diverses èpoques, de la seva tradició oral
i de la presència de la Santa arreu del món,
emfasitzant la seva presència a la Catedral
barcelonina.
Dels materials exposats destaca una
imatge de Santa Eulàlia de Pere Costa realitzada entre 1733 i 1738 de Santa Maria del
Pi, l’estendard de Santa Eulàlia amb brodats
originals del s. xviii procedent de la Catedral de Barcelona, i un carbó i guaix sobre paper de Josep Obiols i Palau de
1954. Us animem a visitar-la. L’entrada és gratuïta!
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DISSABTES
19:00 a la Basílica
DIUMENGES
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Santa Eulàlia, Pere Costa (1693-1761), MiTPi

Exposició sobre Santa Eulàlia al Museu Diocesà de Barcelona

