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TEMA: 25 ANYS DEL DIA DEL MALALT 
LEMA: "Donant vida, sembrant esperança" 

 

Orientacions 
 

 
1. RAONS DEL TEMA DE LA CAMPANYA 
El 1985 es va iniciar el Dia del Malalt a l'Església espanyola, una de les activitats més 
rellevants de la pastoral de la salut, la celebració de la qual s'ha convertit en l'eix 
vertebrador de l'acció pastoral de l'Església al món de la salut i la malaltia. 
La celebració del Dia del Malalt durant aquests anys ha servit per apropar el món del 
malalt a les comunitats cristianes i afinar la seva sensibilitat. Ha impulsat la reflexió 
sobre la força guaridora de l'Evangeli, i ha estimulat la renovació de l'acció 
evangelitzadora de l'Església en aquest camp. Ha estat ocasió per celebrar el que hi ha 
de saludable i esperançador al món sanitari, fins i tot en situacions límit. Ha promogut, 
finalment, la dimensió comunitària i el protagonisme del malalt en la pastoral. 
És bo i profitós fer una aturada en el camí i dedicar la Campanya del 2010 a contemplar 
el treball realitzat al llarg d'aquests 25 anys, a valorar i difondre les grans aportacions a 
la presència evangelitzadora de l'Església al món de la salut i de la malaltia, a avaluar la 
repercussió que el Dia del Malalt ha tingut en les comunitats cristianes, en l'atenció 
sanitària i en la societat. 
És just i saludable aprofitar la celebració dels 25 anys per agrair al Senyor tot el bé que, 
amb la seva inspiració i ajuda, hem pogut fer als germans més petits, els malalts, i el 
que ells ens han regalat. 
És indispensable i vital mirar cap al futur per donar un nou impuls, amb esperança i 
creativitat, a la celebració del Dia del Malalt. 
El 25è aniversari del Dia del Malalt pot ser un bon moment per potenciar la participació 
i col·laboració dels diversos agents de pastoral de la salut en la preparació i celebració 
del Dia, per enfortir la nostra comunió eclesial; fomentar l'intercanvi enriquidor; 
renovar l'acció de l'Església al món de la salut; i treballar en projectes comuns al servei 
dels malalts i les famílies. Junts podrem renovar la nostra acció evangelitzadora, 
eclesial i comunitària, amb creativitat per apropar-nos més encara als germans que 
pateixen.  

2. OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 2010 

1. Recordar, per celebrar i agrair els vint-i-cinc anys del Dia del Malalt. 

2. Valorar i difondre les grans aportacions pastorals del Dia del Malalt. 

3. Avaluar la repercussió del Dia del Malalt en les comunitats cristianes, en 
l'atenció sanitària i en la societat. 

4. Celebrar els 25 anys de vida i esperança del Dia del Malalt. 

5. Donar un nou impuls a la celebració del Dia del Malalt, com a mitjà per 
renovar l'acció evangelitzadora de l'Església al món de la salut.  
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3. DESTINATARIS DE LA CAMPANYA 

• Els malalts i les seves famílies. 

• Les comunitats cristianes i els equips de pastoral de la salut. 

• Els serveis d'assistència religiosa dels hospitals. 

• Els professionals de la salut. 

• Les institucions sanitàries i sociosanitàries, especialment les de 
l'Església. 

• Els Pastors de l'Església, els Organismes de promoció i decisió 
pastoral i les Institucions docents de l'Església en el camp de la 
Pastoral. 

• Les congregacions religioses sanitàries i les comunitats de vida 
contemplativa. 

• La societat en general. 

4. MATERIALS DE LA CAMPANYA 

• Cartell 

• Estampa/oració. 

• Missatge dels Bisbes de la Comissió episcopal de Pastoral. 

• Temes de Formació. 

• Guió de la Litúrgia del Dia. 

• Número monogràfic de Labor Hospitalaria. 

 
5. CONTINGUTS DE LA CAMPANYA   

1.Història d'una experiència de vida i esperança 
 
El Dia del Malalt és el fruit d'una pastoral organitzada i participativa de la presa de 
consciència per part de la Jerarquia de la importància d'aquest sector de la pastoral a 
l'Església espanyola, de la presència renovada de l'Església en els hospitals, del 
ressorgir de les comunitats parroquials que recuperen la seva sensibilitat cap als 
membres malalts, així com el despertar dels laics i el reconeixement del seu paper a la 
missió evangelitzadora de l'Església al món de la salut. 
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El Dia del Malalt neix l'any 1985 i posa en pràctica la recomanació de l'Episcopat 
espanyol en les seves Orientacions Doctrinals i Pastorals del Ritual de la Unció i de la 
Pastoral de Malalts: "Encara que durant tot l'any la comunitat cristiana ha de tenir 
particular preocupació pels membres malalts, i fer-los arribar les degudes atencions, 
és convenient dedicar-hi algun temps de l'any per tenir-los presents d'una manera més 
viva i especial" (núm. 52) 
 
2. Aportacions pastorals més significatives del Dia del Malalt a la presència 
evangelitzadora de l'Església al món de la salut. 
 
1. El malalt i el seu món, camí que l'Església ha de recórrer en el compliment de la seva 
missió evangelitzadora. 
 
2. Protagonisme del Malalt: els malalts membres vius de la comunitat cristiana. 
 
3. Opció preferencial pels malalts més necessitats: mentals, nens, ancians, allunyats, 
 
4. Il·luminació dels grans esdeveniments de l'existència humana: la salut, l'assistència 
sanitària, el sofriment, el morir i la mort i el procés del dol. 
 
5. Les accions que evangelitzen el món de la salut: humanitzar l'assistència, visitar, 
acompanyar espiritualment, pregar i celebrar la vida en els sagraments. 
 
6. El paper i l'atenció a la família del malalt. 
 
7. La missió de professionals de la salut i l'atenció que cal donar-los. 
 
8. El voluntariat en la pastoral de la salut. 
 
9. La parròquia i els malalts. 
 
3. Fruits de la celebració del Dia del Malalt. 
 
1. Unir en un mateix treball les Delegacions Diocesanes de Pastoral de la Salut, i els 
diversos agents d'aquesta pastoral. Ha motivat i facilitat el reflexionar junts, planificar 
junts, celebrar junts, avaluar junts. 
 
2. Donar a conèixer el món del malalt amb els llums i ombres, les necessitats i 
desafiaments a l'acció de l'Església i celebrar tot el que hi ha de saludable i 
esperançador al món sanitari, fins i tot en les situacions límit. 
 
3. Renovar l'acció evangelitzadora de l'Església en aquest camp: més evangelitzadora, 
més propera a les necessitats, més creativa, més eclesial i comunitària, més celebrativa. 
 
4. Impulsar la pastoral de la salut a les parròquies: 

• presa de consciència de la dimensió evangèlica de l'atenció als malalts i de la 
riquesa de la seva missió; 
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• una més gran sensibilitat i proximitat als malalts i famílies; 
• posada en marxa i creixement d'equips de pastoral de la salut; 

 
5. Reconèixer i valorar el protagonisme dels malalts com a subjectes de l'evangelització 
i membres actius de la societat i de l'Església. 
 
6. Aconseguir una més gran estimació de la pastoral de la salut en les parròquies, 
hospitals, a la diòcesi i a tota l'Església espanyola. 
 
7. Motivar i impulsar la formació en tots els sectors i àmbits i els mitjans per 
aconseguir-ho. 
 
8. Elaborar  materials catequètics, litúrgics i doctrinals. 
 
9. Joan Pau II ho va reconèixer a la carta que instituïa la Jornada Mundial quan diu: 
"considero, si més no oportú, estendre a tota la comunitat eclesial una iniciativa 
existent ja en alguns països i que comporta fruits pastorals de gran riquesa". 
 
10. Posar en marxa i consolidar nombroses iniciatives: 

• Experiències promogudes per professionals sanitaris cristians en el camp de la 
humanització, l'assistència a malalts terminals i de SIDA; 

• Opció d'Ordes religioses pels malalts més desvalguts; 
• Cases d'acollida a malalts de SIDA; 
• Cooperació amb el Projecte home; 
• Programa d'assistència a domicili de malalts terminals; 
• Campanya de difusió del Testament vital; 
• Redacció i publicació dels Drets del malalt terminal; 
• Guia de serveis sanitaris de la diòcesi; 
• Casa d'acollida per a malalts convalescents; etc.  

 
 
4. Participació dels diversos agents de pastoral de la salut el Dia del Malalt i les 
seves aportacions. 
 
1. Els malalts. 
 
2. Els bisbes i els sacerdots. 
 
3. Els religiosos/es i les institucions sociosanitàries. 
 
4. Els professionals de la salut. 
 
5. Els serveis d'assistència religiosa catòlica en els hospitals. 
 
6. Les parròquies. 
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5. Propostes per al futur. 
 
La celebració dels 25 anys del Dia del Malalt pot servir-nos per marcar -a la llum de la 
seva pròpia història i de la noves realitats al món sociosanitari i eclesial- algunes 
propostes que serveixin d'orientació per continuar avançant en la missió d'evangelitzar 
aquest ampli i complex món de la salut, la malaltia i l'entorn sociosanitari en la vida de 
l'ésser humà. 
 
5.1. Departament de Pastoral de la Salut 

• Recuperar l'"esperit" de comunió i de treball que va fer possible el Congrés 
Església i Salut (1994) -el més gran esdeveniment preparat, viscut i celebrat 
en el caminar de la Pastoral de la Salut a l'Església espanyola- i tenir 
presents les propostes que s’hi van desprendre a les futures Campanyes. 

1. Recuperar dins l'Església la consciència de la missió guaridora 
en la societat espanyola actual. Això comporta tenir sempre com a 
horitzó i estímul de tota evangelització l'oferir a l'home d'avui la 
salvació cristiana de manera que el faci viure de forma més saludable 
i humana la vida sencera: la malaltia i la salut, el dolor i la mort. 

2. Entendre i construir les comunitats cristianes com a fonts de 
salut obertes a la salvació de Jesucrist. Tota l'activitat 
evangelitzadora de la comunitat, i no només la pastoral de la salut, és 
i ha de ser curativa i saludable. Sense desvirtuar les diverses 
activitats de la comunitat, cal enriquir-les i dinamitzar-les des de la 
força guaridora que es tanca en la salvació oferta per Jesucrist. 

3. Recuperar l'actitud evangèlica de Crist davant del malalt i els 
seus familiars, tot promovent una assistència més humana i 
integral. La nova evangelització al món de la malaltia ha d'impulsar 
tot allò que pot encarnar i prolongar avui el servei sanador de Crist: 
la defensa de la salut i del bé del malalt, la lluita contra la malaltia i 
les seves causes, l'ajuda a la família del malalt, la solidaritat en el 
camp de la salut, la humanització de l'assistència... 

4. Trobar el veritable lloc de l'Església i de la pastoral de la salut al 
costat dels malalts més necessitats i desatesos. Aquest servei al 
malalt pobre i desatès ha de ser també avui per a l'Església criteri de 
discerniment i punt de referència per a la seva acció evangelitzadora 
en la societat. 

5. Evangelitzar la cultura actual de la salut oferint un model de 
salut més fidel als valors evangèlics i una il·luminació ètica dels 
problemes sanitaris. L'Església no pot impulsar una veritable 
evangelització en aquesta societat sense col·laborar, des de la 
inspiració de l'evangeli, en la promoció d'una cultura de la salut més 
atenta a totes les dimensions de l'ésser humà i més oberta a la seva 
salvació definitiva. 

• Recuperar una més alta presència i participació dels malalts i d'altres 
membres de la comunitat cristiana en la preparació i celebració de la 
Campanya-Pasqua del Malalt. 

• Potenciar la participació i col·laboració dels diversos agents de pastoral de la 
salut en la preparació i celebració del Dia del Malalt per: enfortir la nostra 
comunió eclesial; fomentar l'intercanvi enriquidor; renovar l'acció de 
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l'Església al món de la salut; i treballar en projectes comuns al servei dels 
malalts i les famílies. 

• Aprofitar més i millor la forma ja consolidada de la Campanya del Malalt.  
 
5.2. Delegacions Diocesanes de Pastoral de la Salut. 

• És necessari que els Bisbes coneguin i apreciïn el paper pastoral que té la 
Campanya del Malalt i la celebració de la Pasqua del Malalt, els fruits que ja ha 
donat i continua donant. 

• Les Delegacions Diocesanes han d'esforçar-se perquè els materials siguin 
presentats en el Consell episcopal, i els Arxiprestats i que els sacerdots 
s'impliquin en la Campanya. La Pastoral de la Salut ha de ser considerada com 
un sector pastoral més, amb els seus respectius objectius, mitjans i accions. 

• Convé reforçar la dimensió arxiprestal, mitjançant la realització de "posades 
en comú" dels treballs dels grups parroquials. Organització de "la setmana del 
malalt" els dies previs, amb programació de: conferències, taules rodones, 
oració comunitària, etc. amb participació de malalts, familiars, professionals 
sanitaris i agents de pastoral, 

• La Campanya ha d'aconseguir que les parròquies celebrin la Pasqua del 
Malalt amb una dimensió fortament evangelitzadora i no només 
sacramental. 

• Que els Professionals Sanitaris Cristians (PROSAC) tinguin part activa a la 
Campanya, ja que "el món de la salut és un àmbit l'evangelització del qual 
depèn en gran manera de la presència d'un laïcat més ben format i més 
compromès. 

• Que els Serveis d'assistència religiosa i espiritual en els Centres sanitaris i 
sociosanitaris aprofitin la Campanya i els dos moments importants de la seva 
celebració -Jornada Mundial del Malalt i Pasqual del Malalt- per realitzar una 
tasca de formació i sensibilització als malalts, les seves famílies i els 
professionals. 

• Donar a conèixer la campanya en la vida consagrada, tant en les comunitats 
sanitàries com en les no sanitàries i convidar a participar de manera activa els 
consagrats a les activitats del Dia del Malalt. S'ha de tenir una cura especial per 
les infermeries de les comunitats religioses i la cura dels germans més grans i 
malalts perquè, a través de la visita, en aquells moments no es perdin les 
relacions socials. 

• Que la Pasqua del Malalt sigui tinguda en compte al calendari pastoral a nivell 
nacional, diocesà, arxiprestal i parroquial, que es conegui, i pugui així, ser 
valorada com a mitjà fecund, per portar la Bona Notícia de la Salut que Déu 
porta a l'home, a tot l'home i a tots els homes.  

 
 
6. Activitats per al desenvolupament de la campanya 2010. 
 
6.1. Departament de Pastoral de la Salut. 
 
1. Dedicar-hi les 34 Jornades Nacionals de Pastoral de la Salut (Setembre 2009). 
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2. Abordar el tema a les Jornades o Trobades que organitzen les Comissions del 
Departament. 
 
3. Recopilar tots els materials que s'han publicat en els 25 anys del Dia del Malalt. 
Penjar-los a la Web del Departament de Pastoral de la Salut. 
 
4. Difondre aquells materials que tenen més interès i actualitat, mitjançant la publicació 
impresa o digitalitzada: 

• Els missatges de la Comissió episcopal de Pastoral. Introducció. Presentació de 
Mons. Rafael Palmero. Text dels missatges. 

• Pregar amb i pels malalts. Introducció. Text de totes les oracions del Dia del 
Malalt. 

• Catequesi d'adults i materials d'educació en la fe. 
• Catequesi de joves. 
• Catequesi de nens. 
• Selecció de les ponències publicades a Labor Hospitalaria. 
• Selecció de les experiències publicades a Labor Hospitalaria. 
• Selecció de testimonis de malalts, famílies, religiosos, professionals sanitaris 

que van aportar en ocasió de les campanyes. 
• Reeditar els temes de formació del Dia del Malalt 2003: Els malalts en la 

parròquia, una prioritat. 
• Elaborar els temes de formació de la Campanya 2010. 

 
5. Difondre el tema en els mitjans de comunicació social d'àmbit estatal (premsa, ràdio i 
televisió). 
 
6. Avaluar al final la marxa i els resultats de la campanya. 
 
6.2. Delegacions Diocesanes de Pastoral de la Salut. 
 
1. Elaborar el "Projecte concret de la Campanya a la diòcesi" implicant-hi en 
l’elaboració i el desenvolupament a tots els sectors: Interessar les comunitats cristianes 
de la diòcesi, començant pels seus pastors, i implicar tots en les activitats de la 
Campanya. Motivar sobre la importància i els objectius de la campanya els Serveis 
d'assistència religiosa dels hospitals i a les comunitats parroquials i oferir-los 
suggeriments pràctics sobre activitats per desenvolupar-la. 
 
2. Dedicar Jornades, Trobades, Assemblees de nivell diocesà a reflexionar, aportar i 
celebrar els 25 anys del Dia del Malalt. Com a guia pot servir el següent esquema: 
• Història del Dia del Malalt a la diòcesi. 
• Les grans aportacions doctrinals del Dia del Malalt a l'acció evangelitzadora de 

l'Església al món de la salut i com han estat acollits i es reflecteixen en la pastoral 
de la salut a la diòcesi. 

• La participació dels diversos sectors o agents el Dia del Malalt: malalts, bisbe, 
parròquies, SARCH, religiosos/es, professionals sanitaris cristians. 

• Participació i col·laboració d'altres Delegacions diocesanes en el Dia del Malalt. 
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• Participació i col·laboració de les institucions civils en  el Dia del Malalt. 
• Celebració dels 25 anys de vida i esperança del Dia del Malalt a la diòcesi (Trobada 

d'oració, Eucaristia) 
• Propostes mirant al futur del Dia del Malalt a la diòcesi. 
 
3. Difondre la Campanya en els mitjans de comunicació social d'àmbit diocesà (premsa, 
ràdio i televisió). 
 
4. Continuar treballant en la formació dels agents de pastoral, dels equips parroquials, 
serveis religiosos d'hospitals, sociosanitaris i geriàtrics. Formació humana, religiosa, 
tècnica, bioètica...  
 
 
 

                                                                       ANNEX  
 
Temes i lemes de les Campanyes del Malalt. 
 
1985 Tema i lema: "Vaig estar malalt i em vau visitar". 
Descobrir tots els creients que els malalts són una realitat viva, quotidiana i permanent 
que espera el nostre amor i exigeix la nostra atenció. 
 
1986 Tema: Els malalts membres actius i plens de la comunitat cristiana i de la 
societat. Lema: Els malalts ens evangelitzen. 
Renovar a les nostres comunitats la vocació a ser evangelitzades i trobar en els malalts 
una font riquíssima d'on brolla a dojo l'Evangeli de Jesús. 
 
l987 Tema: La humanització de l'assistència. Lema: Un tracte més humà. 
Tractar humanament els malalts és una tasca a la qual estem cridats i de la qual som 
responsables tots: malalts, famílies, ciutadans, professionals sanitaris i voluntariat, 
institucions públiques i privades i la pròpia Administració. 
 
1988 Tema: Els malalts més necessitats i desatesos. Lema: Una assistència digna. 
Donar a conèixer a les comunitats cristianes i a la societat en general, la situació real en 
què viuen molts malalts, descobrir-hi les necessitats, comprometre'ns en la solució i 
donar suport a qui està treballant amb ells. 
 
1989 Tema: La família del malalt. Lema: La família també compta. 
Cridar l'atenció sobre el paper insubstituïble de la família en l'atenció al malalt i 
promoure el suport necessari perquè el pugui desenvolupar. I per una altra, convidar les 
comunitats cristianes a acompanyar les famílies que estan passant per la prova de la 
malaltia. 
 
1990 Tema: La comunitat cristiana i els malalts. Lema: Comunitats per curar. 
Recuperar en la comunitat cristiana la consciència de la missió de curar que Jesús els ha 
encomanat i renovar l’acció evangelitzadora amb els malalts. 
 
1991 Tema: Església i salut. Lema: Jesús és la salut. 
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Ajudar els cristians a reflexionar sobre el sentit de la salut, a la llum de la fe en 
Jesucrist, i a participar en la missió evangelitzadora de l'Església sent portadors de salut 
i servidors de la vida. 
 
1992 Tema: Església i Sanitat. Lema: Descobreix el seu món. 
Conèixer més aquest món, valorar i celebrar joiosament els seus èxits i, tot revisant les 
nostres actituds a la llum de l'Evangeli, comprometre'ns solidàriament i 
constructivament en la resolució dels problemes. 
 
1993 Tema: Viure el morir. Lema: La vida segueix No tinguis por! 
Oferir una ajuda -des de la nostra fe en Jesucrist, mort i ressuscitat- per replantejar-nos 
amb lleialtat l'esdeveniment de la nostra mort i contribuir perquè la societat visqui el 
procés del morir en un clima d'esperança, serenitat i pau. 
 
1994 Tema: Els sagraments en la malaltia. Lema: Celebra la vida. 
Conèixer i valorar més els sagraments dels malalts, renovar-hi la celebració tot  
recuperant la dimensió guaridora. 
 
1995 Tema: El sofriment en la malaltia. Claus per viure'l sanament. Lema: El teu 
amor alleugereix el dolor. 
 
Compartir amb els que pateixen la nostra reflexió, des de la fe cristiana, sobre aquest 
profund misteri del patiment a fi que uns i d'altres puguem viure'l com a font de gràcia, 
esperança i salvació. 
 
1996 Tema: El malalt mental en la societat i a l'Església. Lema: Amb vosaltres està 
i no el coneixeu. 
Contribuir que aquests germans nostres siguin més coneguts i estimats i més ben atesos 
per la societat i per les nostres comunitats cristianes. 
 
1997 Tema: L'ancià malalt en la societat i a l'Església. Lema: Ateneu-lo amb 
afecte. 
Apropar-nos a l'ancià malalt per conèixer la seva realitat, les seves vivències i 
necessitats. Contribuir a crear una cultura i un ambient més favorables a l'ancià i a 
l'ancià malalt. Fer tot el possible perquè a les parròquies es doni vida a una pastoral 
específica per a ells. 
 
1998 Tema: Voluntariat i pastoral de la salut. Lema: Gratis has rebut. Dóna 
gratuïtament.. 
Ajudar a fructificar el voluntariat al món de la salut; donar gràcies al Senyor per tots 
aquells que de forma voluntària estan sent testimonis de l'evangeli de la salut i de la 
solidaritat 
 
1999 Tema: Maria, salut dels malalts. Lema: La dona es va fer salut. 
Contribuir a aprofundir a la figura de Maria, Mare de la Salut i model de servei. Cridar 
a la humanització -des del reconeixement de l'aportació femenina- no només de les 
estructures sanitàries i assistencials, sinó també de la salut i de la malaltia, de la vida i 
de la mort. 
2000 Tema: El Verb es va fer carn. Lema: Salut de Déu per a tu. 
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Contribuir a que l'acció de l'Església en aquest món vast i complex sigui, cada vegada 
més, reflex de l'amor salvífic i guaridor de Déu, manifestat a Crist Jesús. 
 
2001 Tema: Els nens malalts. Lema: "...perquè d'ells és el Regne. " 
Impulsar les nostres comunitats cristianes a ser, aen mig de la nostra societat, "llars de 
salut" per a tots i, en especial, per als nens malalts. 
 
2002 Tema: Pregar en la malaltia. Lema: Uns pels altres. 
Avivar en la comunitat cristiana i, de forma especial, en els agents de pastoral de la 
salut, la consciència del valor insubstituïble de l'oració, no només en l'experiència 
personal de la malaltia, sinó també en el servei a la salut i als malalts. 
 
2003 Tema i lema: Els Malalts a la Parròquia una prioritat. 
Posar de relleu una dada fonamental: el servei a la salut i als malalts és tasca de tota 
l'Església, forma part de la seva entranya salvífica i evangelitzadora. Ha d'ocupar un 
lloc prioritari en les comunitats cristianes. 
 
2004 Tema i lema: Més a prop dels que estan lluny. 
Fer ressaltar la importància decisiva del món de la salut com a lloc de|trobada entre la 
cultura cristiana i la científicotècnica, entre l'assistència mèdica i l'assistència pastoral. I 
la necessitat d'apropar-nos encara més a aquells malalts més necessitats i desatesos, la 
situació dels quals considerem més precària i anguniosa. No oblidar ni els malalts del 
tercer i quart món, ni a la naturalesa. 
 
2005 Tema: Els Professionals de la Salut. Lema: Els necessitem, ens necessiten. 
Apropar-nos als Professionals; descobrir els seus reptes i desafiaments, necessitats i 
inquietuds. reconèixer i agrair la seva tasca; fer-los atenció, acompanyar-los en la seva 
tasca i enriquir-se amb les seves aportacions. 
 
2006 Tema: L'Acompanyament espiritual al malalt. Lema: "... i caminà amb ells" 
Caminar amb cada persona, especialment quan passa pel sofriment i sent la fragilitat. 
Recordar la dimensió espiritual de l'ésser humà. 
 
2007 Tema: La Pastoral de la Salut en el nou context sociosanitari. Lema: Acollir, 
comprendre, acompanyar. 
Acollir el moment present de la salut i la malaltia, comprendre un món complex que ha 
experimentat canvis profunds i fer presents l'esperança, regal de la Pasqua, a través de 
l'anunci de la Paraula, de l'Oració i de la celebració dels Sagraments, signes de comunió 
i servei als germans que pateixen. 
 
2008 Tema: El Dol. Lema: Davant del dol, oberts a l'esperança. 
Incrementar la nostra sensibilitat davant dels qui viuen aquests moments de la vida, i 
estimular a "estar sempre disposats a donar raó de la nostra esperança" (1 Pe 3, 15). 
 
2009 Tema: Eucaristia i Pastoral de la Salut. Lema: Creure, celebrar i viure 
l'Eucaristia. 
Descobrir en l'Eucaristia el veritable sagrament de guarició i salvació, esperança per a 
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tota la humanitat i, especialment, per als qui viuen i lluiten per la vida amb el pes de la 
malaltia, o de qualsevol altra forma de sofriment. 
 
 
Madrid, desembre de 2009  

 

 


