Has rebut ja la vacuna?
Des de l’inici de la campanya de
vacunació contra la Covid-19 i
fins avui s’han administrat més
de 3.600.000 vacunes a l’Estat
espanyol i gairebé un 5% de la
població n’ha rebut almenys la
primera dosi. En un primer moment la varen rebre la gent gran
de les residències, i després el
personal sanitari. Ara ja l’estan
rebent altres col·lectius.
És fàcil, doncs, que en el nostre
entorn puguem conèixer algú
que ja s’hagi vacunat. A mi
m’han fet sovint aquesta pregunta: “A vosaltres els mossens,
quan us vacunaran?” I la resposta, ara per ara, és que no ho sé.
Conec el cas d’una família que
ha viscut de manera conscient i
responsable tot aquest temps de
la pandèmia, prenent totes les
mesures possibles per evitar el
risc de contagi. Fa poc, un dels
membres d’aquesta unitat familiar, precisament la persona més

jove, ha estat vacunada. I aquest
fet s’ha viscut com un gran esdeveniment familiar, com una esperança a la tan desitjada immunitat.
I això, de retruc, m’ha fet pensar
en alguns aspectes de la nostra
vida de fe. En primer lloc, en la
consciència de saber-nos febles i
de cuidar-nos dels perills. La
pandèmia ens ho ha fet veure, i
cal també saber veure altres
malalties que ens poden fer mal,
tant al cos com a l’esperit. En segon lloc, en l’esperança i l’alegria
de ser curats. Com a cristians,
hem de demanar el perdó i la
guarició que venen de Déu. I ho
hem de demanar amb confiança
i la il·lusió que un dia arribarà,
més tard o més d’hora. I no serà
en aquesta Quaresma que el Senyor vol guarir-nos i perdonarnos?
Mn. Carles Cahuana, rector

Durant els diumenges de Quaresma, el cant d’entrada serà
l’himne “Sempre que m’invoqui” (salm 90). Ara que no podem utilitzar els cançoners de la parròquia a les celebracions, publiquem almenys aquest cant perquè ens sigui
més fàcil poder cantar-lo i ens serveixi també com a pregària. El podeu
escoltar a l’enllaç del codi QR adjunt.
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