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PREGÀRIA       
“Déu envià el seu Fill per salvar el món 

gràcies a ell”. (Jn 3, 14-21)  
 

Senyor,  

la vinguda de Jesús al món ha estat 

com la irrupció d’una llum  

que genera vida i obre  

a tots els homes el camí de l’eternitat. 

Refusar conscientment aquesta llum 

que ve de tu comporta tancar-se  

a la vida i a l’amor.  
 

Ordinàriament serà  

un tancament temporal, però l’orgull  

i el refús obstinat de la persona 

el podrien convertir en definitiu.  

Tu ho fas tot per salvar els homes, 

sempre estaràs disposat a acollir-los i 

perdonar-los com el pare del fill pròdig.  
 

Jesús ens recorda que tots aquells  

que viuen d’acord amb la veritat, 

encara que sigui inconscientment, 

viuen en la teva llum i en el teu amor.  
 

Gràcies perquè t’he pogut conèixer. 

14 de març del 2021                 Nº 932   LA LÒGICA DE LA CREU: L’AMOR I L’ESPERANÇA 
Per a molts, les paraules i els gestos del Papa Francesc  aporten 

llum en aquests temps tant convulsos i complexos, més i més 

marcats per la Covid-19. El cap de setmana proppassat, el Papa 

aterrant a l’Iraq, en el seu primer discurs públic, ha demanat a 

les autoritats que "callin les armes" i "es doni veu als artesans 

de pau" i “que es dialogui sempre”, per a “la construcció d'una 

societat democràtica, fraterna i estable".   
 

Així  pel que fa al “paper de les religions”, ha demanat “respecte 

a les diferents creences, atenció als més vulnerables de la 

societat i que s’afronti eficaçment la crisi causada per la 

pandèmia”. Tot recordant les sofrences del poble iraquià, per 

les guerres, el terrorisme i els conflictes sectaris, ha dit: "la 

diversitat religiosa, cultural i ètnica, les diferències, en lloc de 

generar conflictes, han de servir per cooperar en harmonia dins 

la vida civil". Més encara, "la coexistència fraterna necessita el 

diàleg pacient i sincer, tutelat per la justícia”. Això “requereix 

esforç i compromís per part de tothom per superar rivalitats i 

contraposicions, oimés per la identitat més profunda que tenim 

que és la dels fills de l'únic Déu, el creador". 
 

En aquest diumenge quart de Quaresma, el discurs de Jesús 

a Nicodem, conté una afirmació fonamental: per més que 

visquem en temps convulsos i ens plani la pandèmia que tan 

enfosqueix, Déu estima el món fins a l’extrem, i ens dóna 

proves d’aquest amor. I la gran prova és el regal del seu Fill. Ni 

que la nostra vida estigui marcada per la incertesa i la 

vulnerabilitat, ni que ens falti humanitat o estiguem lluny d’un 

món més fraternal, Déu ens estima. I serà en la Creu, signe 

màxim on s’han aliat interessos malèvols per matar un 

innocent, on es manifesta més l’Amor de Déu que esvaeix la 

foscor de tantes pobreses, violències i desesperances. 
 

L’Evangeli és bona notícia de què, malgrat els intents constants 

d’apagar la llum de l’amor, aquesta llum, que és Déu mateix, 

no es podrà apagar mai. Déu ens estima i és fidel encara que 

nosaltres no ho siguem. Però compta amb nosaltres, perquè 

encenguem llumenetes enmig de les nostres penombres. 

Petites llums que no poden ser altres que els gestos d’amor, 

des del més petit fins al més heroic. Cada vegada que intentem 

estimar, cada vegada que amb la nostra actuació fem que el 

nostre entorn sigui més amable, estem col·laborant amb aquest 

Déu que ens  estima tant! En el dia a dia, tota actuació concreta, 

feta per amor, pot ajudar a què es trenqui una espiral  

d’interessos egoistes i de  relacions mercantilistes, on sembla 

que s’és perquè es té i es pot. 
 

En definitiva, el camí de conversió quaresmal ens recorda que 

la lògica de la Creu és l’amor del Crist, i aquest és el fonament 

de la nostra esperança. Per tant, “més val encendre un llum que 

maleir la tenebra”, tanmateix tots podem fer néixer petites 

llums enmig de les nostres foscors. 
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►UNA CARTA DE JESÚS, MOLT SUGGERIDORA 
 

Estimat amic meu:  
 

Com ja saps, durant la meva vida vaig demanar ben 

poques coses. Vaig demanar una fonda, abans de 

néixer, pensant sobretot en la meva mare. Vaig dema-

nar a Zaqueu que m’allotgés a casa seva, i a un altre 

bon amic l’estança per celebrar la Pasqua. Un parell de 

vegades vaig demanar aigua per beure. I també vaig 

demanar un petit ase per fer la meva entrada triomfal 

a Jerusalem i així no deixar malament el profeta 

Zacaries.  
 

Les coses no m’interessaven. M’interessaven les 

persones. Sobretot m’interessava l’amistat. No em 

cansava de demanar amics: amics que em seguissin, 

que s’unissin a la meva causa, que s’estiguessin amb 

mi, que continuessin la meva tasca.  
 

La meva tasca d’ara va en la mateixa línia. Mira, tinc 

moltíssimes ganes de continuar “fent el bé”, perquè 

veig tanta gent trista i necessitada... Em moro de pena 

en veure que molts infants no somriuen i moren 

prematurament. No puc suportar la imatge del jove que 

camina a la deriva, que es crema la vida amb qualsevol 

droga i s’enfonsa en l’infern del buit i de la desespera-

ció... i no parlem tampoc d’una altra mena de violèn-

cies i de guerres; i del que uns s’aprofitin dels altres, i 

que continuï havent-hi persones i pobles sense llibertat 

i sense dignitat. En fi, no et repetiré el que tu ja saps. 
  
El que et demano és que em deixis les teves mans 

perquè, amb elles, pugui continuar beneint i acaronant. 

Et demano que em deixis les teves cames perquè pugui 

acudir a les crides de tants desvalguts i per córrer rere 

dels qui estan allunyats o perduts. Et demano la boca 

per continuar dient bones notícies als pobres i 

denunciar els hipòcrites i opressors. Et demano els ulls 

per mirar amb tendresa i estima a tothom.  
 

Et demano el rostre per somriure a tothom, per som-

riure malgrat tot, per il·luminar totes les situacions amb 

una mirada de pau i alegria. En fi, et demano el cor 

perquè jo pugui continuar estimant. 
 

Si me’ls deixes, no cal que te’n desprenguis. Utilitza’ls 

com si fossin meus, com si jo te’ls hagués deixat.  
 

Somriu, encara que no en tinguis ganes, però sabent 

que sóc jo qui ho vol. Comparteix, encara que et costi, 

i pensa que jo sí que ho faria.  
 

Reconeix-me en tothom, accepta’ls i perdona’ls, com jo 

et perdono a tu. Estima’ls.  
 

No t’amoïnis, t’enviaré el meu Esperit, la meva força 

per actuar jo des de tu. T’ensenyaré la manera, et 

donaré la força i la capacitat. Tu i jo serem, t’ho 

asseguro, un Déu per a cada germà.  
 

T’ho demano per l’amor del Pare, pel dolor dels 

exclosos, per tot el que més t’estimis. Esperant la teva 

resposta, t’envio una besada d’amistat. 
  
                                                        Jesús de Natzaret 
 

(Materials de Càritas: “Construïm espais d’esperança”) 

 

►SI L’ALTRE ES CONVERTÍS EN EL MEU GERMÀ 

I si l’altre es convertís realment en el meu germà ! 
No és aquesta la qüestió que ens hem de plantejar 
davant del debat que circula en els medis? 
Si l’altre es convertís realment en el meu germà, 
potser jo podria posar en qüestió la fe que el fa viure? 
podria burlar-me de les seves creences? 
Si l’altre es convertís realment en el meu germà, 
potser jo podria parlar de llibertat sense viure el respecte? 
Si l’altre es convertís realment en el meu germà, 
potser jo podria rebutjar-lo amb actes de violència 
contra la seva persona o contra els seus béns? 
Si l’altre es convertís realment en el meu germà, 
potser jo podria permetre’m parlar-ne negativament 
o permetre’m destruir la seva intimitat? 
Si l’altre es convertís realment en el meu germà, 
jo el podria trobar de debò, podríem parlar senzillament, 
fins i tot sense estar d’acord en tot. 
Si l’altre es convertís realment en el meu germà, 
el seu encontre em faria créixer; 
i estic segur que ell també creixeria. 
Si l’altre es convertís realment en el meu germà, 
podríem mirar-nos fit a fit 
i un autèntic somriure il·luminaria els nostres rostres. 
Si l’altre es convertís realment en el meu germà, 
quin món tan apassionant podríem construir!   V. Landel                                                  
                                                             

►SANT ESTEVE: RENOVACIÓ DE LA MEGAFONIA  
Aquesta setmana s’ha revisat i renovat la megafo-

nia de l’església, que, per les dimensions de la nau, 

també l’acústica és complexa. Teníem zones fos-

ques a les quals el so arribava deficientment. S’ha 

afegit una columna-altaveu nova, s’ha renovat 

l’amplificador i s’ha instal·lat un compact.  Apurant 

el màxim el control del so pels tècnics, s’ha refor-

çat que es cobrís acústicament tot l’espai i es 

pugui sentir i comprendre el més nítidament pos-

sible la veu, fonamental en les nostres celebra-

cions de la fe. Se’n sufragarà el cost amb el fons 

parroquial disponible, i és bo que ho puguem tenir 

present en les col·lectes habituals. Moltes gràcies. 
 

►HORA SANTA  
Avui, diumenge, a les 17’45 h, pregària amb 

l’Exposició del Santíssim al Santuari del Tura. 
 

► VIA  CRUCIS  DURANT  LA  QUARESMA 
Al Santuari de la Mare de Déu del TURA: tots els 

divendres quaresmals a les 18’30 h 

 

►Diumenge vinent, DIA DEL SEMINARI 
Amb el lema “Pare i germà, com Sant Josep”, a 

totes les Misses pregarem per les vocacions al 

ministeri sacerdotal, pels joves que s’hi preparen, i 

també farem la col·lecta extraordinària per 

ajudar a la pastoral vocacional i pel manteniment 

de l’edifici del Seminari i dels seus serveis. 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Francisca Pagès Grabuleda, als 91 anys 

Miquel Cros Rius, als 90 anys 

Mª Teresa Genís Vila, als 87 anys 

Gna Maria Dalmau Vallvé , als 94 anys 

Gna Mª Cruz Hurtado Rodríguez , als 87 anys  

                Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 


