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Dilluns 8   

Curar malalts  https://www.youtube.com/watch?v=RrhpdhOeW34&feature=emb_logo 

ALLEUJAR EL PATIMENT 

La malaltia és una de les experiències més dures de l’ésser humà. No només pateix el malalt que sent la 

seva vida amenaçada i pateix sense saber per què, per a què i fins quan. Pateix també la seva família, els 

éssers estimats i els que l’atenen. 

De poc serveixen les paraules i explicacions. Què fer quan la ciència no pot aturar l’inevitable? Com 

afrontar de manera humana el deteriorament? Com estar al costat del familiar o l’amic greument malalt? 

El primer és acostar-s’hi. A qui pateix no se’l pot ajudar des de lluny. Cal estar a prop. Sense presses, amb 

discreció i respecte total. Ajudar-lo a lluitar contra el dolor. Donar-li forces perquè col·labori amb els qui 

procuren curar-lo. 

Això exigeix acompanyar-lo en les diverses etapes de la malaltia i en els diferents estats d’ànim. Oferir-li el 

que necessita en cada moment. No incomodar-se davant la seva irritabilitat. Tenir paciència. Romandre al 

seu costat. 

És important escoltar-lo. Que el malalt pugui explicar i compartir el que porta dins: les esperances 

frustrades, les seves queixes i pors, la seva angoixa davant el futur. És un respir per al malalt poder 

desfogar-se amb algú de confiança. No sempre és fàcil escoltar. Requereix posar-se al lloc de qui pateix, i 

estar atents al que ens diu amb les seves paraules i, sobretot, amb els seus silencis, gestos i mirades. 

La veritable escolta exigeix acollir i comprendre les reaccions del malalt. La incomprensió fereix 

profundament a qui està patint i es queixa. De res serveixen consells, raons o explicacions doctes. Només 

la comprensió de qui acompanya amb afecte i respecte pot alleujar. 

La persona pot adoptar davant la malaltia actituds sanes i positives, o pot deixar-se destruir per sentiments 

estèrils i negatius. Moltes vegades necessitarà ajuda per confiar i col·laborar amb els que l’atenen, per no 

tancar-sol en el seu dolor, per tenir paciència amb si mateix o per ser agraït. 

El malalt pot necessitar també reconciliar-se amb si mateix, guarir ferides del passat, donar un sentit més 

profund al seu patiment, purificar la seva relació amb Déu. El creient pot llavors ajudar a pregar, a viure 

amb pau interior, a creure en el seu perdó i a confiar en el seu amor salvador. 

L’evangelista Marc ens diu que la gent portava els seus malalts i posseïts a Jesús. Ell sabia acollir amb 

afecte, despertar la seva confiança en Déu, perdonar el seu pecat, alleujar el seu dolor i guarir la seva 

malaltia. La seva actuació davant el sofriment humà sempre serà per als cristians l’exemple a seguir en el 

tracte amb els malalts. 

Dimarts 9 

Tothom sense cap mena d'excepció o excusa té dret a rebre una educació completa i suficient. No et 

sembla? 

https://www.youtube.com/watch?v=RrhpdhOeW34&feature=emb_logo


https://twitter.com/acollides/status/1357267517090242560/photo/1 

Dimecres 10 

La pobresa, la desigualtat, la insuficiencia, la penuria, la necessitat, el simple fet de ser negre i la guerra 

impedeixen que milions de nens i nenes puguin anar a l'escola o ho hagin de fer en molt males condicions. 

En alguns països en conflicte armat, els col•legis es veuen obligats a suspendre les classes degut a la guerra 

i fam que estan patint. Al voltant de 150 milions de nens viuen en zones afectades per conflictes. El que 

s'ha fet no es pot desfer, però es pot evitar que passi altra vegada. 

https://twitter.com/acollides/status/1357267885056544771/photo/1 

 

Dijous 11 

Tothom té una història per explicar, personal i única. Però no tothom pot accedir a una llibreta on escriure-

la. 

https://twitter.com/acollides/status/1357268247377240064/photo/1 

 

Divendres 12  

Qualsevol cosa o de qualsevol manera no es pot dir educació... cal que sigui de qualitat. 

https://twitter.com/acollides/status/1357268593776472065/photo/1 

 

La pobresa, la desigualtat, la insuficiencia, la penuria, la necessitat, el simple fet de ser negre i la guerra 

impedeixen que milions de nens i nenes puguin anar a l'escola o ho hagin de fer en molt males condicions. 

En alguns països en conflicte armat, els col·legis es veuen obligats a suspendre les classes degut a la guerra 

i fam que estan patint. Al voltant de 150 milions de nens viuen en zones afectades per conflictes. El que 

s'ha fet no es pot desfer, però es pot evitar que passi altra vegada. 

https://twitter.com/acollides/status/1357267885056544771/photo/1 
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