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La qu ̈estió que ens
plantegem avui és: com
reaccionem davant del
dolor i del sofriment que
ens pot causar una
ofensa o un greuge?

La natura és bona mestra. Un prevere mexicà explica
amb gràcia com es formen les perles, per treure’n una
lliçó. De què depèn que les ostres tinguin una perla, o
més, o cap? Com es forma una perla?

Totes les ostres al mar, per naturalesa, arriba un
moment que s’obren, es fa un orifici entre les clos-
ques i per allà penetra un cos estrany, un granet de
terra, o de pols marina, i es produeix una infecció. De
manera semblant al que passa al nostre cos.

El mol·lusc reacciona i es defensa segregant una bava
que anomenem nacre, i amb aquesta bava va
embolicant i recobrint la infecció. Com més gran és la
infecció, més gran serà el recobriment de nacre i més
gran serà la perla. Una perla, doncs, és una infecció
cicatritzada. La gent que porta perles penjades, en
realitat porta, en el fons, bava de mol·lusc...

Una ostra que se sent ferida produeix una perla. La
pregunta és: jo què produeixo quan em fereixen? Ira?
Desig de venjança? Tristesa? Ràbia? Com reac-
cionem davant del dolor?

Crist estava penjat a la creu, ferit i escarnit; i li diuen
com a burla: “Baixa de la creu i creurem en tu!”. I
Jesús produeix una perla: “”Pare, perdoneu-los,
perquè no saben el que fan”.

Un dels lladres li diu: “Salva’t tu mateix i a nosaltres!”.
I Jesús reacciona amb la perla del silenci. El bon lladre
li diu: “Recorda’t de mi quan arribis al teu Regne”. I
Jesús produeix una altra perla: “Avui estaràs amb mi
al paradís”.

És un bon temps la Quaresma per preguntar-nos com
reaccionem davant de les ofenses i l’orgull ferit. El
nostre Mestre, el Crist, ens dona aquest exemple: com
més gran és la ferida, més gran és la perla.

El dia que ens obrin el cor a la presència de Déu, tant
de bo que els àngels tinguin feina a recollir les perles
i joies i en facin collarets celestials.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“Hi ha tantes persones que moren
de set al costat de la font...!”

La Paraula del diumenge
DIUMENGE III DE QUARESMA

“Per què ens has fet pujar
d’Egipte! ¿Vols matar-nos de
set amb els nostres fills i

el nostre bestiar?”
(Del llibre de l’Èxode)

“El qui begui de l’aigua que jo li
donaré, mai més no tindrà set”.

(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

DES DEL POU DE JACOB
Senyor, com la samaritana, em costa
reconèixer de què tinc set. Per això m’e-
quivoco de pou: cerco satisfacció en
coses, en productes, en experiències,
en espectacles, en remeis, i en persones
que estiguin per mi... No surto del “jo”,
del “mi”...

Però la meva set no s’apaga, em fa tornar als pous
de sempre, com un cercle viciós. Fins que Tu em
vens a trobar en un pou diferent i ets tu qui em
demanes aigua a mi. I així m’obres un altre horit-
zó: no cercar-me a mi mateix, sinó cercar-te a tu i
als altres. No em condemnes ni em ridiculitzes,
però, amb discreció, em fas descobrir la meva set
profunda, la set d’un Amor com el teu, d’una Vida
per sempre amb tu. Al final acabo, com la samari-
tana, demanant-te: “Dona’m aigua de la teva!”.



DIA DEL SEMINARI

El proper cap de setmana, dies 18-19, celebrem
el Dia del Seminari, enguany amb el lema
“Aixeca’t i camina”. Farem la col·lecta extraor-
dinària a totes les misses per ajudar el Seminari
Diocesà de Girona, que compta amb quatre
seminaristes, i al manteniment de l’edifici, que
acull activitats pastorals.

TROBADA FAMILIAR DE CATEQUESI

Dissabte que ve celebrem la 8ª Trobada Familiar
de Catequesi de l’Arxiprestat al santuari de la
Mare de Déu de La Salut de Terrades. Els infants
i adolescents de la Catequesi de les parròquies,
juntament amb les seus pares i familiars, hi són
convidats. Hi haurà una gimcana de jocs per la
mainada, un taller pels pares sobre el tema de
gestionar les pantalles en família, a càrrec de
l’especialista Juanjo Fernández, pedagog i
catequista. Tot seguit hi haurà l’Eucaristia; i dinar
de pícnic optatiu.

FESTA DE SANT JOSEP

Diumenge que ve, festa de Sant Josep, a les 10
del matí, celebrarem la missa patronal a la capella
de la comunitat de religioses de Sant Josep, del

carrer Sol d’Isern, amb la Coral de Vila-sacra. Se
suprimeix la missa habitual del tercer dissabte a
les 10 h.

GRUP D’EVANGELI

Dilluns, a les 5 de la tarda, a la Immaculada.

PASTORAL DE LA SALUT

Dimarts, a les 18’15 h, a la Immaculada.

VIA CRUCIS

Divendres, a les 9’30, a l’església de Sant Pere.

VIDA CREIXENT

Divendres, a les 5 de la tarda, a la Immaculada.

LECTORS DE LA PARAULA

Dilluns, dia 20 de març, oferim una sessió
formativa de cara a millorar la proclamació de la
Paraula de Déu a la Litúrgia, adreçat a totes les
persones que llegeixen les lectures a les misses.
A les 19’30 h, a l’església de la Immaculada.

VETLLA DE PREGÀRIA DE QUARESMA

Dimecres, 22 de març, Vetlla de pregària estil
Taizé a l’església de Palau-saverdera, a les 19’30 h,
per a totes les parròquies de la comarca.

VIDA COMUNITÀRIA

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIÓ
Dia 6 de març:
Dolors Virosta Pijuan, de 82 anys.

-----------------

TRANSFÓRMANOS, SEÑOR
Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos
en confianza. Recibe nuestro sufrimiento y trans-
fórmalo en crecimiento.

Recibe, Señor, nuestro silencio y transfórmalo en
adoración. Recibe nuestras crisis y transfórmalas
en madurez.

Recibe, Señor, nuestras lágrimas y transfórmalas
en plegaria. Recibe nuestra ira y transfórmala en
paciencia.

Recibe, Señor, nuestro desánimo y transfórmalo
en fe. Recibe nuestra soledad y transfórmala en
contemplación.

Recibe, Señor, nuestras amarguras y transfór-
malas en paz del alma. Recibe nuestra espera y
transfórmala en esperanza.

Recibe, Señor, nuestra muerte y transfórmala en
resurrección.

LA NOSTRA HISTÒRIA

ELS ORDES MENDICANTS (i II)

A més dels franciscans:

Els dominics: l’orde dominicà o
dels predicadors fou fundat per
sant Domènec de Guzman
(1170-1221), un sacerdot cas-
tellà, a Tolosa de Llenguadoc,
l’any 1215. L’objectiu principal
d’aquest orde serà la predicació
itinerant del missatge cristià a les principals ciutats,
sobretot per oposar-se a l’heretgia dels càtars o
albigesos (els càtars formaven un moviment cristià
dissident, de rígida moral, que repudiaven l’Església
catòlica i el sistema feudal).

Els carmelites (del Mont Carmel), els agustinians (que
seguien la Regla de sant Agustí) i els mercedaris
completen els ordes mendicants de l’època. Els
mercedaris van ser fundats a Barcelona l’any 1218 per
sant Pere Nolasc i sant Ramon de Penyafort per
redimir els cristians captius dels musulmans.


