Quan la malaltia ve a torbar i, a vega-

des, a trastornar les nostres vides,
sentim amb força la necessitat de tenir al nostre costat un germà o una
germana compassiu i també competent, que ens consoli, ens sostingui,
ens ajudi a recobrar el bé preciós de
la salut, o ens acompanyi fins al llindar de la nostra trobada final amb el
Senyor.

JORNADA ARXIDIOCESANA
DE PASTORAL DE LA SALUT

La Pastoral
de la Salut avui:
reptes i esperances
a càrrec de

Mn. Lluís Simón

Arquebisbat
de Tarragona

impremta VIRGILI - TARRAGONA

Delegat de Pastoral de la Salut
Capellà del Sociosanitari Francolí • Consiliari de la FRATER

25 de maig de 2019
Hospital Santa Tecla de Tarragona
Recepció 9:30 h • Cloenda: 14:00 h

a càrrec de Mn. Lluís Simón
11:30 h: Descans
12:00 h: Ponència
Temps de diàleg i preguntes
13:30 h: Cloenda i pregària d’acció de gràcies
14:00 h: Dinar
(reserves per dinar al Tel. 677 49 00 28)

(Audiència General del Papa Francesc del 10 de juny de 2015)

Jornada oberta a totes les persones

Adreça:

La Pastoral de la Salut avui:
reptes i esperances

25 de MAIG de 2019
Parròquia:

10:20 h: Ponència:

C.P. 			Ciutat:					Tel. Mòbil:

10:00 h: Inici de la jornada
• paraules d’acolliment i pregària
		 pel Sr. Arquebisbe
• presentació del conferenciant
		 i de la ponència

es prega escriure amb lletra clara

09:30 h: Recepció i entrega de butlleta i carpetes

Nom:						Cognoms:

Jesús envia els deixebles a realitzar la seva mateixa obra
i els hi dóna el poder de curar, o sigui, d’apropar-se als malalts i fer-se càrrec d’ells completament (cf. Mt 10, 1). Hem
de tenir ben present a la ment el que va dir als deixebles en
l’episodi del cec de naixement (Jn 9, 1-5). Els deixebles –
amb el cec allí davant d’ells- discutien sobre qui havia pecat,
ja que havia nascut cec, si ell o els seus pares, per a provocar la seva ceguesa. El Senyor va dir clarament: ni ell ni els
seus pares; va succeir així per tal que es manifestés en ell
les obres de Déu. I el va curar. Heus aquí la tasca de l’Església. Ajudar els malalts, no quedar-se en xerrameques, ajudar
sempre, consolar, alleujar, estar prop dels malalts; aquesta
és la tasca.

PROGRAMA

!!
apunta’t!

A

ls Evangelis, moltes pàgines narren les trobades de Jesús amb els malalts i el seu compromís per curar-los. Ell
es presenta públicament com algú que lluita contra la malaltia i que va venir per a guarir i sanar l’home de tot mal: el mal
de l’esperit i el mal del cos. Es de veritat colpidora l’escena
evangèlica a la qual acaba de fer referència l’Evangeli de
Sant Marc. Diu així: “Al capvespre, quan es va pondre el sol,
li van portar tots els malalts i endimoniats” (1, 32). Si penso
en les grans ciutats contemporànies, em pregunto on són les
portes a les quals portar els malalts per tal que siguin curats.
Jesús no es va negar mai a curar-los. Mai va passar de llarg,
mai va girar la cara cap a un altre costat. I quan un pare o
una mare, o inclús senzillament persones amigues, li portaven un malalt per a que el toqués i el curés, no s’entretenia
amb altres coses; la curació estava abans que la llei, inclús
una tan sagrada com el repòs del dissabte (cf. Mc 3, 1-6). Els
mestres de la llei renyaven Jesús perquè curava en dissabte, feia el bé en dissabte. Però l’amor de Jesús era donar la
salut, fer el bé: i això va sempre en primer lloc.

