
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PREGÀRIA       
 
Gràcies, Senyor,  
per ensenyar-nos el camí de la salvació, 
que no està construït per mans humanes, 
sinó que l’anem obrint a mesura que et seguim. 
 

Ens dones pautes, ens mostres prodigis, 
ens il·lustres amb la teva saviesa, 
però l’important és conèixer-te, 
gaudir de la teva amistat, acollir el teu amor 
i correspondre’t segons les nostres possibilitats. 
 

Ens impressionen  els grans temples, 
els prodigis que semblen no tenir cap explicació, 
però també els arguments convincents  
per a la nostra raó. 
 

Tanmateix, allò que realment omple el nostre cor, 
sacia la nostra set, guareix les nostres nafres, 
ens fa sentir nets dels nostres pecats, 
és saber que ens estimes fins a l’extrem, 
que has donat la teva vida per nosaltres, 
encara que no siguem mereixedors  
d’aquest sacrifici immens. 
 

Et demanem de saber estimar com Tu estimes, 
de ser capaços de donar la nostra vida 
en el servei al nostre proïsme. 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 de març del 2021                   Nº 931   LA PERSONA, EL LLOC BO DE DÉU 
 

Cada any, en  la Missa dels dos primers diumenges de Quares-

ma, proclamem dues escenes emblemàtiques dels Evangelis: 

les temptacions de Jesús al desert i la transfiguració (en el cicle 

A, la versió de Mateu, en el B, la de Marc, i en el C, la de Lluc). 

Pel que fa als altres tres diumenges quaresmals, hi ha prevista 

una selecció de textos bíblics que deuen voler compaginar uns 

centres d’interès referents del camí cristià cap a la Pasqua.  
 

Enguany que seguim el cicle B, en els tres diumenges 

quaresmals que ens queden abans de la Setmana Santa, 

deixarem l’Evangeli de Marc, i llegirem tres fragments 

significatius de l’Evangeli segons Sant Joan. 
 

Aquest diumenge escoltem l’expulsió dels venedors del temple 
(Jo 2, 13-25). L’escena corprenedora de l’Evangeli ens situa a 

prop de la Pasqua jueva. Jesús puja a Jerusalem, acompanyat 

dels seus deixebles. El recinte del temple de Jerusalem s’ha 

convertit  en un mercat d’interessos pels “canvistes de moneda” 

i “els venedors” de tota mena d’animals...  Com per dir-nos que 

s’ha fet fora  Déu de casa seva. I se’ns descriu una reacció de 

Jesús sense gaires contemplacions: «Traieu això d’aquí; no 

convertiu en mercat la casa del meu Pare».  
 

Se’ns posa de relleu que no hi ha alternativa: o Déu o els ídols, 

amb tot el que això comporta. Cal triar. Cal treure, amb tota la 

força necessària –els fuets de cordes–, tot allò que impedeix  

apropar el cor a Déu i que no deixa que Déu es faci trobadís a 

la persona humana.  
 

L’alliçonament és clar i directe: el temple de veritat i de Déu, és 

Jesús, el seu mateix cos.  En Ell hi veiem Déu perquè és el Fill. 

El nostre cor és també el temple on Déu vol residir i on tothom 

l’hauria de poder trobar.  
 

Una voluntat positiva de conversió és  fer el que faci falta, per a 

treure del nostre propi cor tot allò que no es propi de Déu, o que 

pugui fer que Ell no s’hi trobi bé.  Mai ens serà fàcil de fer-ho.  

Però comptem amb la bondat comprensiva de Déu i l’impuls 

del seu Esperit. Déu ens coneix prou, i «no té cap necessitat que 

li revelin el que són els homes; sap prou què hi ha a l’interior de 

cada home». Déu estima les persones -pedres vives- en la seva 

interioritat. 
 

En aquesta situació, Jesús mateix es presenta i s’ofereix com a 

nou temple: destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en tres 

dies.  El text ens situa en l’horitzó de Pasqua: «Quan Jesús 

ressuscità d’entre els morts, els deixebles recordaren que ell 

deia això, i cregueren en l’Escriptura i en aquesta paraula de 

Jesús». Prou clar: Nosaltres trobem Déu en Crist, i ell està en 

l'Eucaristia i en les persones, que  són els veritables temples i 

les pedres vives, a les quals hem de respectar i servir com a  

veritable lloc bo de Déu (1Co 3,16-17). 

 

En aquest temps de Quaresma deixem 

entrar Jesús en el nostre cor, en la nostra 

vida, perquè també ens purifiqui, faci ne-

teja, expulsi els nostres ídols, tot allò que 

ens esclavitza, i que no ens ajuda a estimar 

i servir tota persona com a lloc bo de Déu. 
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►LA TRUCADA DE DÉU AL COR DE LA PERSONA 
Sentint-nos cristians, cal deixar a Déu la iniciativa de la 

trucada al nostre cor. Cal obrir el cor a Jesús, que ens 

ofereix la seva Paraula que salva, que allibera. Corpresos 

per l’experiència creient, podem entrar en el nostre interior 

i prendre consciència del nostre desig profund d’amor, de 

llibertat, de viure com a fills estimats, i servir les caues 

bones de l’Evangeli.  

En les circumstàncies actuals del món i de l’Església se’ns 

deu demanar als cristians que anem al que és fonamental 

de la nostra fe, al que de debò allibera i dóna sentit a la 

nostra existència. La trucada de Déu amb Jesús, per mitjà 

del seu Esperit, ens va purificant, des de dins, sense forçar-

nos en res, i que no es pot mesurar per efectes 

controlables, sinó per la transformació que opera  en la 

textura de la interioritat o del cor humà.  

Aquí oferim un text anònim, tret de la web espaisagrat.org.. 
 

Déu no truca als més capacitats. 
Déu et capacita a tu per seguir  
les seves petjades, la seva veu. 
Déu no truca als més intel·ligents.  

Déu t'instrueix a tu en la seva saviesa,  
perquè aprenguis les lliçons  
més importants de la vida.  
Déu no truca als més bons,  
Déu et vol a tu, tal com ets, per fer-te millor.  
 

La trucada de Déu és neta,  
sense interferències,  
sense problemes de cobertura.  
La trucada de Déu no té  
una franja horària determinada:  
pots rebre la seva trucada  
quan menys t'ho esperes.  
 

Déu té sempre línia oberta,  
li pots trucar a qualsevol hora,  
des de qualsevol lloc i circumstància.  
Si quan li truques escoltes una altra veu,  
no pengis: és que Déu se serveix  
de persones com tu  
per fer-te arribar el seu missatge.  
Si no el sents o no t'arriba bé  
el seu missatge, revisa  
la teva disponibilitat  
per escoltar la seva veu;  
para atenció al teu estat d'ànim:  
potser tinguis baixa la bateria.  
 

Ah! Només tu saps el número pin  
per a entrar en contacte amb ell, 
 ja que la trucada de Déu  
i la resposta teva és única i intransferible.  
Déu et dóna llibertat  
per agafar la seva trucada  
i per penjar quan ho decideixis.  
Déu és pacient, Déu sempre espera,  
et permet tenir activada constantment  
la trucada en espera.  
 

I una vegada responguis  
afirmativament a la seva trucada,  
et trobaràs amb moltes xarxes disponibles,  
amb les quals podràs gaudir  
de la joia de sentir-te cridat i estimat per Déu. 

► QUARESMA:  VIU EL DIA D’AVUI 
Viu el dia d’avui, Déu te’l dóna 

Ell és amb tu, viu-lo en Ell. 

El demà és amb Déu. 

No et pertany. 

No portis sobre el demà els maldecaps d’avui,  

el demà resta amb Déu, deixa’l en Ell. 

El moment present és una fràgil passarel·la:  

si tu li carregues els planys d’ahir 

i el neguit de l‘endemà,  

La passarel·la cedeix i tu perds el pas. 

El passat? Déu el perdona! 

El futur, Déu el dona!. 

Viu el dia d’avui en comunió amb Ell. 
 

►QUARESMA: ALMOINA PENITENCIAL  
Durant la Quaresma, la tradició cristiana ha 

subratllat sempre el valor penitencial de la 

pregària, l’almoina i el dejuni. Se’ns proposa que 

omplim d’esperit els nostres dejunis i 

abstinències, pregant, fent servei, compartint el 

fruit de les nostres privacions amb els germans 

necessitats.  
 

És en aquesta línia que el Bisbat de Girona 

proposa cada any destinar l’almoina penitencial 
–és a dir, les privacions voluntàries que es 

realitzen durant  la Quaresma- a diferents 

programes de Càritas a favor de les persones en 

situació o risc de pobresa i exclusió social.  
 

Podem lliurar la nostra almoina penitencial a la 

caixeta de l’església que tingui aquesta 

destinació, al despatx parroquial, a la sagristia o 

bé, directament al compte de Càritas:  

ES51 2100 8102 3323 0007 9620 
 

►ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR (CAPUTXINS) 
Aquest diumenge, 7 de març, a les 10 h,  i als Ca-

putxins, MISSA dels grecocatòlics de ritu bizantí. 
 

► 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. 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Albert Badosa Romañó, als 62 anys 

Ramon Coderch Descals, als 86 anys 

Mª Roser Masó Arimany, als 84 anys 

Florinda Cambras Pagés, als 95 anys 

Hermínia Collell Quintana, als 92 anys 

Enric Cuenca Galán, als 71 anys 

Jordi Mallarach Barberí, als, 91 anys 

Paulina Capella Sala, als 85 anys 

Joaquim Bosch Codina, als 96 anys 

Tura Camps Feixas, als 91 anys  

Pilar Massanella Riera, als 89 anys 

Pilar Sagués Torres, als 86 anys  

Gna. Luisa Blasco Boy, als 86 anys 

Gna. Constantina Fernández Fontecha, als 84 anys 

                Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 

 


