
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUARESMA  I  COVID-19 
Com és habitual cada any,  tenim el Missatge del Papa 
Francesc per aquesta Quaresma del 2021: per renovar la fe, 

l’esperança i la caritat. Ací referim uns paràgrafs significatius: 
 

El dejuni, la pregària i l’almoina, tal com els presenta Jesús en 

la seva predicació (cf. Mt 6,1-18), són les condicions i l’expressió 

de la nostra conversió. La via de la pobresa i de la privació (el 

dejuni), la mirada i els gestos d’amor vers l’home ferit (l’almoina) 

i el diàleg filial amb el Pare (la pregària) ens permeten encarnar 

una fe sincera, una esperança viva i una caritat operant. 
 

1. La fe ens crida a acollir la Veritat (del Crist) que rebem i 

podem comprendre gràcies a la intel·ligència del cor, obert a la 

grandesa de Déu que ens estima i a ser testimonis, davant Déu 

i davant els nostres germans i germanes. 
 

Dejunar significa alliberar la nostra existència de tot el que ens fa 

nosa, fins i tot de la saturació d’informacions —veritables o falses— 

i productes de consum, per tal d'obrir les portes del nostre cor a 

Aquell que ve a nosaltres «ple de gràcia i de veritat» (Jn 1,14): el 

Fill de Déu Salvador. 
 

2. En l’actual context de preocupació en el que vivim i en el 

que tot sembla fràgil i incert, tinguem esperança, dirigim la mi-

rada a la paciència de Déu, per viure una Pasqua de fraternitat.   
 

Estiguem atents a «dir paraules d’alè, que reconforten, que 

enforteixen, que consolen, que estimulen», en lloc de «paraules 

que humilien, que entristeixen, que irriten, que menyspreen». 

Siguem amables.   
 

En el recolliment i el silenci de la pregària, se’ns dona l’esperança 

com a inspiració i llum interior, que il·lumina els desafiaments, I 
siguem testimonis, “sempre a punt per a donar una resposta a 

tothom qui us demani raó de la vostra esperança”(cf. 1Pe 3,15).  
 

3. La caritat s’alegra de veure que l’altre creix. Per aquest 

motiu, pateix quan l’altre està angoixat: sol, malalt, sense llar, 

menyspreat, en situació de necessitat… La caritat és l’impuls del 

cor que ens fa sortir de nosaltres mateixos i que suscita el vincle 

de la cooperació i de la comunió.  
 

Viure una Quaresma de caritat vol dir tenir cura dels qui es 

troben en condicions de patiment, abandonament o angoixa a 

causa de la pandèmia de COVID-19.  
 

Cada etapa de la vida és un temps per a creure, esperar i estimar. 

Aquesta crida a viure la Quaresma com a camí de conversió i 
pregària, i per a compartir els nostres béns, ens ajuda a 

reconsiderar, en la nostra memòria comunitària i personal, la fe 

que ve de Crist viu, l’esperança animada per l’alè de l’Esperit i 

l’amor, la font inesgotable del qual és el cor misericordiós del 

Pare.                     Bona ruta quaresmal cap a la Pasqua! 

 

 

 

 

PREGÀRIA       
“Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova”(Mc 1,12-15) 

 
Déu i Pare nostre, comencem la Quaresma 
demanant que ens deixem guiar  
per l’Esperit, com Jesús, 
a tenir temps de desert i de silenci interior 
per escoltar i alimentar-nos de la teva paraula, 
per renovar i enfortir la nostra fe i saber actuar 
segons la Bona Nova del teu Regne. 
 

Fes-nos ser, Pare, respectuosos  
amb tot el que has creat i estimes: 
amb l’univers, que és la casa comuna  
de la família humana, i especialment  
amb cada persona, de qui Tu t’has fet amic. 
 

Que sapiguem mirar tothom amb els teus 
propis ulls  i mai amb rivalitat o enemistat. 
Que la Quaresma que comencem 
ens porti a viure en actitud pasqual: 
deixant-nos renovar per la vida  
sempre nova que Jesús ens ofereix,  
deixant-nos guiar per l’Esperit, 
que ens fa seguir els teus camins  
i ens dóna coratge per superar 
tantes coses que no fem prou bé. 
                                               Que així sia! 
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►L’EVANGELI DEL DIUMENGE   (Mc 1,12-15) 

L’Evangeli d’aquest primer diumenge de quaresma ens 

situa al començament de l’activitat de Jesús  (Mc 1,12-

15) Jesús acaba de ser batejat i l’Esperit ha davallat 

damunt d’ell. Empès per aquest Esperit anirà al desert. 

El desert és un lloc per allunyar-se de la vida, posar-se a 

prova, prendre el pols de l’orientació de la vida i reforçar 

una experiència de fe en Déu. Els 40 dies  evoquen 

Moisès i Elies, molts retirs i llargues marxes pel desert. 

És  una experiència d’èxode: sortir d’un mateix i del 

propi ambient per recórrer  un camí de recerca, de 

descobertes i d’opcions per encaminar la vida. 
 

En aquest context se’ns descriu unes temptacions de 

Jesús. Se’ns diu que Jesús va ser temptat per l’esperit 

del mal que intentava desviar-lo del camí, però Ell es va 

mantenir fidel. Se’ns parla de la figura mítica de 

Satanàs, una figura coneguda i familiar de les tradicions 

jueves (cf. Mc 3,23-27), que encarna la figura del mal. 

Jesús no s’emmotllarà a la temptativa falaguera i es 

prepara per dur a terme la seva missió. 
 

Com ens interpel·la avui aquest  relat de les 
temptacions de Marc?  
 

Nosaltres també podem experimentar en la vida que hi 

ha molts reclams que ens atreuen, i en el fons, ens 

distreuen del que és important i significatiu per una vida 

lluminosament evangèlica. És clar que tots tenim punts 

flacs: egoismes, indiferències, pereses, autosuficièn-

cies, pessimismes, desconfiances. També podem tenir 

temptacions més globals: corrents, ideologies, depèn-

dències, engranatges interessats. . .  que ens 

influencien i poden desvirtuar l’esperit de l’Evangeli. 

 

Ara podem pensar en tres temptacions de referència: 
 

- Una temptació és “pensar que no tinc temp-
tacions”. La pèrdua del sentit de pecat. No es 

tracta de viure amb por, sinó de viure estimant, 

sentint-nos estimats. Hem de ser conscients  del que 

és egoisme, injust, que no és positiu, que és 

antievangèlic. No tot s’hi val. No tot és honest. El que 

no és bo per mi, no ho és per ningú. 
 

- Una altra temptació és el relativisme: sentim 

opinions de tota mena i això ens desconcerta, i ja no 

sabem on és la veritat on agafar-nos. Podem acabar 

considerant totes les coses relatives, a un mateix 

nivell, sense una escala de valors. Nosaltres la llum 

l’hem de buscar i trobar en l’Evangeli. 
 

- Una tercera temptació pot ser el desànim i el 
pessimisme:  rebem moltes informacions negatives, 

com per tenir la sensació que tot va de mal borràs. 

Podem caure en la temptació que no val la pena de 

canviar gaire, de lluitar, perquè és en va. El bé encara 

que no faci fressa, també hi és. Hi ha molta gent bona, 

que estima, que fa el bé, que treballa honradament, 

que porta pau i esperança... 
 

Jesús predica i viu la Bona Notícia de Déu: “convertiu-
vos i creieu”. Avui, amb el passatge de les 

temptacions podem captenir que, amb Ell, el bé és més 

fort que el mal, i que a la llarga acabarà guanyant. 

 

► DÉU I AJUT EN LES TEMPTACIONS 

1. Jo havia demanat a Déu poder per a ser admirat...i 
m'he trobat amb l'amor per a no necessitar ser 
poderós. 

2. Jo havia demanat a Déu la salut per a fer grans coses... 
i m'he trobat amb la malaltia per a fer-me gran. 

3. Jo havia demanat la riquesa per a ser feliç... i m'he 
trobat amb la felicitat per a poder viure la pobresa. 

4. Jo havia demanat a Déu lleis per a dominar els altres... 
i m'he trobat amb la llibertat per a alliberar-los. 

5. Jo havia demanat a Déu admiradors per a estar 
envoltat de gent... i m'he trobat amics per a no estar 
sol. 

6. Jo havia demanat a Déu idees per a convèncer... i m'he 
trobat espai per a conviure. 

7. Jo li havia demanat diners per a comprar coses... i m'he 
trobat persones per a compartir els meus diners. 

8. Jo li havia demanat miracles per a creure... i Ell m’ha 
donat fe per a fer miracles. 

9. Jo li havia demanat una religió per a guanyar-me el 
cel... i Ell només m'ha donat el seu fill per a 
acompanyar-me per la terra. 

10. Jo li havia demanat de tot per a gaudir en la vida... i Ell 
m’ha donat la vida perquè gaudeixi de tot. 

11. Jo li havia demanat ser un déu... i Ell només va poder 
fer-me home.   (J.A. Garcia ) 

 

► VIA  CRUCIS  DURANT  LA  QUARESMA 
Amb l’exercici del “Via Crucis”, preguem tot 

contemplant el camí de Passió i Mort de Jesús, 

camí que culmina en la Resurrecció que ha ofert a 

tota la humanitat. 
 

Al Santuari de la Mare de Déu del TURA: tots els 

divendres quaresmals a les 18’30 h i, a 

continuació, hi ha la Missa. 
 

A l’església del CARME: tots els dissabtes 

quaresmals, a les 19 h i, a continuació, hi ha la 

Missa. 
 

(Pel que fa al tradicional Via Crucis al Montsacopa, 

enguany no es fa, per les mesures de distanciament 

social, i que se’ns faria difícil d’observar tot caminant i 

pregant en el recorregut de la pujada a Sant Francesc)  
 

►ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR (CAPUTXINS) 
Diumenge, 21 de febrer, a les 10 h, Celebració de 

la MISSA dels grecocatòlics de ritu bizantí. 
 

►SANTUARI DEL TURA 
Aquest diumenge, 21 de febrer: 

- a les 8 h, Missa, retransmesa per radio Olot 

- a les 17’45 h, Hora Santa (Exposició del Santíssim) 
- a les 18’30 h, res del Rosari 

- a les 19 h, Missa   
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Maria Antúnez Blasco, als 91 anys 

Consol Pujolar Puig, als 87 anys 

Joaquima Collelldemont Planagumà, als 85 anys 

Joan Prat Gelada, als 94 anys 

Carles Masias Batlle, als 85 anys 

Lluís Colom Colom, als 93 anys 

Carme Dorca Piella, als 87 anys 

                  Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 


