
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONLLEVANCIA”  I  TRANSFIGURACIÓ 

Aquesta setmana un periodista parlava de “conllevancia”, 

apuntant la llosa que ens pesa a sobre amb la Covid-19, i que ja 

estem a les portes del primer aniversari. En aquest moment el 

millor és que les vacunes arribin a tothom i siguin prou eficaces per 

alliberar-nos-en. I afegia que l’estat d’alarma  continua vigent fins 

el 9 de maig. Per descomptat, n’hem de continuar sent conscients 

i molt prudents. 
 

L’Evangeli de Marc del diumenge passat (Mc 1,12-15) ens apuntava 

Jesús el començament de l’activitat de Jesús. Un cop  batejat, era 

empès per l’Esperit cap el desert, per millor mirar cara a cara la 

vida, bo i confiant en Déu. Tot seguit comença la seva predicació 

amb un lema de fons: “convertiu-vos i creieu amb l’Evangeli”. Sí la 

nostra fe té la “conllevancia” de la conversió. 
  
En l’Evangeli d’aquest diumenge (Mc 9, 2-10), se’ns descriu, d’una 

manera eminentment simbòlica, una experiència profundament 

contemplativa i transfiguradora. Recordarem que en el Baptisme 

de Jesús al Jordà, una veu des del cel havia dit: «Ets el meu Fill, el 

meu estimat, en tu mʹhe complagut» (Mc 1,11). Ara, es torna a sentir 

la veu que des del cel, diu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, 

escolteu‐lo» (Mc 9,2‐10). La primera veu s’adreçava a Jesús mateix, 

bo i indicant la seva identitat. En aquest passatge, la veu s’adreça 

als deixebles que han estat convidats a pujar amb Jesús a «dalt 

d’una muntanya alta». Tanmateix, a més, de dir qui és Jesús, els 

diu a ells, i amb ells ens diu, avui, a nosaltres, què hem de fer: 

escoltar‐lo!  
 

Quaresma és temps d’escolta, de pregària, de silenci, de transfi-

guració. És pujar amb Jesús a la muntanya del Tabor, o prendre 

prou distanciament del tràfec de la vida, per poder sentir la veu del 

Pare que ens diu -avui- a nosaltres, com ho sentiren els tres 

deixebles: “Aquest és el meu Fill estimat, escolteu-lo”.  
 

Quaresma és temps de reconèixer les nostres pobreses, els nostres 

límits, les nostres vulnerabilitats. Com més acceptem la nostra 

realitat i el desplegament de la vida, més  podem escoltar el 

Senyor Jesús donar-li la possibilitat de guarir-nos i ens obrirem  a 

moltes possibilitats de transfigurar-nos. 
 

Enmig de la “conllevancia” dels nostres mals temps, amb tants 

cansaments, desànims i foscors de la vida, hem de saber confiar i 

pregar per descobrir la llum, trobar  motius d’esperança, i tenir-

compartir gestos d’amor, d’acolliment, consol, acolliment, servei, 

ànim, perdó. 
 

Nosaltres som fills de Déu i, per tant, hem d’escoltar el Fill Jesús, i 

mirar que ben ressoni el seu Evangeli en els nostres cors, perquè 

ens il·lumini i ens transfiguri. Posem més i més la Paraula de Déu 

al centre de tot el que ”conllevem” en la vida. Escoltem‐la 

especialment en aquest camí quaresmal. Ens hi ajudarà el silenci 

interioritzador, la pregària confiada, l’esperit contemplatiu i una 

sincera  voluntat transfiguradora. 

 

 

 

 

PREGÀRIA       
 

“Aquest és el meu Fill, l’estimat”. (Mc 9, 2-10)  
 

Segur, Senyor Jesús, que Pere, Jaume i Joan 
van començar a mirar-te d’una altra manera 
després que et van veure transfigurat  
dalt la muntanya. 
 

Fes que sapiguem “pujar a la muntanya”  
tot sovint, per trobar-nos amb tu, escoltar-te, i 
renovar les forces per al nostre camí;  
que el contacte freqüent amb Tu  
ens transfiguri i ens faci passar  
de l’egoisme a la plena generositat,  
de la poca fe a la confiança total,  
de l’individualisme a la vida de comunitat,  
de l’acomodació al seguiment generós  
de Jesucrist.  
 

Que, caminant cada dia amb Jesús, 
aprenguem a ser una Església servidora,  
que viu i dóna testimoni de la joia  
de l’Evangeli, de l’alegria de la vida  
en fraternitat, del perdó i la reconciliació  
que renoven la vida de les persones  
i dels pobles. 
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Hi ha mirades que van tan 

carregades d’estimació i agraïment 

que resten en el cor per a tota la 

vida, diuen: és magnífic !  

Tot és llum. Ja les guardes?. Saps 

mirar de debò des de l’interior?. 

L’estimació transforma les perso-

nes. Transfigura en llum. 
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►BENAURANCES DE QUARESMA 
Hem de ser molt conscients del que vivim, compartim i pel que 
lluitem cada dia, saber sobreposar-nos al que és anecdòtic i 
superficial i buscar el sentit a tot el que sentim i duem entre mans. 
Les persones, els esdeveniments, la família, les relacions, les 
ocupacions, amb tantes realitats del dia a dia,  configuren la 
nostra vida personal i relacional. És clar: la volem positiva, 
acollidora, satisfactòria, pacificadora, fruitosa, lluminosa i amb 
sentit. En els temps actuals, al costat de les incerteses i de les 
preocupacions més sentides hi ha anhels de benaurança, de bé, 
d’amor, de perdó, de justícia. Tanmateix les coses no canvien 
soles. Som nosaltres que podem canviar i fer canviar les coses.  
 

A continuació referim unes BENAURANCES de QUARESMA, 
que va escriure Miquel-Angel Mesa Pouzas. És un cristià amb 
formació teològica, bíblica i pastoral, actiu en una comunitat 
cristiana i compromès amb el “Comité de Solidaridad con África 
Negra” i en l’ONG “Proyecto Amanecer”. És poeta i escriptor de 
nombrosos articles i de llibres.  
 

Feliços els qui recorren el camí quaresmal  

amb un somriure a la cara 

i senten com brolla del seu cor  

un sentiment d'alegria incontenible. 
 

Feliços els qui durant el temps de Quaresma,  

i en la seva vida diària, 

practiquen el dejuni del consumisme, 

dels programes escombraries de la televisió, 

de les crítiques, de la indiferència. 
 

Feliços els qui intenten cada dia  

anar suavitzant el seu cor de pedra, 

per donar pas a la sensibilitat, la tendresa, 

la compassió, la indignació tenyida de propostes. 
 

Feliços els qui creuen que el perdó,  

en tots els àmbits, és un dels eixos centrals 

 en la posada en pràctica de l'Evangeli de Jesús, 

per aconseguir un món reconciliat. 
 

Feliços els qui s'aïllen de tant soroll  

i informació vertiginosa, 

i fan un espai al desert del seu cor 

perquè el silenci es transformi en soledat sonora. 
 

Feliços els qui recorden la promesa  

del seu bon Pare, Déu, 

que renoven a cada moment la seva aliança de 

proximitat i presència encoratjadora  

cap a tot el gènere humà. 
 

Feliços els qui tanquen la porta als malastrucs,  

a la tristesa i al desencís, 

i obren totes les finestres de casa al sol de la il·lusió, 

de l'encant, de la bellesa, de la solidaritat. 
 

Feliços els qui fan servir les seves mans,  

la seva ment, els seus peus 

en el servei joiós dels altres, 

els que més enllà de totes les crisis, 

mantenen, ofereixen i practiquen  

l'esperança de la resurrecció 

a tots els desvalguts, marginats i oprimits del món. 
 

Llavors sí que, al final d'un joiós sender quaresmal, 

hi haurà brollat la flor de la Pasqua. 

 

►MANS UNIDES: 62ª campanya solidària 
“Contagia solidaritat per acabar amb la fam 
en el nostre món englobant” 
La  pandèmia ha afectat aquí al Nord  però sobre-

tot al Sud del planeta. Amb Mans Unides, els 

cristians mirem amb esperança, conscients que 

hem d’estimar aquesta creació, perquè és la 

nostra, i conscients també que entre tots podem 

ajudar a construir un món més digne sent solida-

ris. Amb l’aportació -a nivell de diòcesi- Mans 

Unides seguirà i finançarà dos projectes: un  d’e-

ducació a Livingstone-Zàmbia, i l’altre, alimen-

tari, a Uganda. Moltes gràcies.  

PARRÒQUIA € 

Olot. Sant Cristòfor les Fonts 135,00 

Olot. Sant Esteve* 1.936,00 

Olot. Sant Pere Màrtir 465,00 

Olot. Sant Roc 585,00 

Riudaura. Santa Maria 110,00 

Santa Pau. Santa Maria 50,00 
*Sant Esteve 1.315,00; El Tura 398,00; El Carme 223,00. 
 

► VIA  CRUCIS  DURANT  LA  QUARESMA 
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. 
 

►TEMPS DE DEJUNI I D’ABSTINÈNCIA 

L’Església ens proposa el Dimecres de Cendra i el 

Divendres Sant com dos dies de dejuni i 

d’abstinència. A més proposa els divendres de 

quaresma com a dies tradicionals de l’absti-

nència de carn. Tant el dejuni com l’abstinència 

dels cristians són uns signes, bo i valorant 

sobretot el que signifiquen i pel que poden afinar 

l’esperit. Uns exemples colaterals: un dia de 

sobrietat ens pot recordar a aquells que dejunen 

per manca d'aliments; dejunar de veure la 

televisió i estar més atents a la conversa amb els 

de casa; dejunar d'alguna afició, i dedicar el 

temps per veure alguna persona que ho necessiti; 

dejunar per dedicar temps a la pregària, a 

assabentar-se què passa en el nostre món, per 

conscienciar-se que ens hem de comprometre 

amb els problemes actuals... i un llarg etc. 

Quaresma és temps de sobrietat, i de caritat ! 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Maria Teresa Masó Guino, als 74 anys 

Juan Pérez Mejías, als 76 anys 

Celestí Pagès Darné, als 89 anys 

Manuel Muñoz de León Granados, als  64 anys 

Succés Danés Viguet, als 94 anys 

Montserrat Bretxa Cardelús, als 85 anys 

Francisco Mercado Duran, als 82 anys 

Mª Del Tura Plana Alsina, als 90 anys 

Simon Dorca Teixidor, als 94 anys 

Mª Roser Masó Arimany, als 84 anys 

Gna. Carme Soler Güell, als 94 anys 

Albert Badosa Romañó, als 62 anys 

                Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 


