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QUARESMA: AQUEST ÉS EL MEU FILL ESTIMAT. ESCOLTEU-LO! 

Jesús ens convida avui a recórrer amb ell el camí cap a la Pasqua. 
De tant en tant i ni que sigui uns moments, convé deixar de banda 
els tràfecs de cada dia. A l'evangeli hi trobem el relat de la 
transfiguració, per a avivar la fe. Convé de tant en tant pujar al 
Tabor i obrir-nos a una altra perspectiva. Mirar les coses des de 
Déu, des de la seva voluntat, el seu projecte, el seu amor...  
Avui, enmig del nostre dia a dia, nosaltres també som convidats a 
la pregària que ens desvetlla i ens fa sentir la paraula propera de 
Jesús “escolteu-lo”. 

Bon camí quaresmal!, Mn. Pere-Lluís 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A MAÇANET DE CABRENYS HA MORT I HEM PREGAT PER: 

Rosa RIBAS PEITIVÍ, † el 25 de febrer a l’edat de 94 anys.  Descansi en pau! 
 

 AGENDA PARROQUIAL: 
dilluns, 6: Conferència Quaresmal Passo per la missa o la missa passa per mi? Deixar-se 
formar per la litúrgia. per Mn Jordi Font, doctor en Litúrgia. A l’església de Vila-sacra: 19 h. 
dissabte, 11: Missa a Maçanet de Cabrenys, a les 19 h. 
diumenge, 12: Misses: Agullana: 11 h. Darnius: 12,30 h. 

 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
AGULLANA: Mercè Planes i Manel Campà. 
DARNIUS: Asunción Joan Miquel; fam. Gorgot—Lazaro. 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 31 €. — DARNIUS: 25 €.— MAÇANET: 35 €. 

 

 Comencem la Quaresma 
Com hem d’entendre avui que és la quaresma 
És una pràctica religiosa? És una costum molt antiga? És una tradició que hem de perpetuar? És 
un ritual ple de simbolismes? És un temps litúrgic del calendari cristià? 
Possiblement, la resposta correcte seria, una mica de tot. 
La Quaresma, del llatí: quadragèsima quarantè dia, abans de la Pasqua, perquè la durada de 
quaranta dies prové de diverses referències bíbliques i simbolitza la prova per la qual va passar 
Jesús en romandre durant 40 dies al desert de Judea, previs a la seva missió pública. També 
simbolitzen els 40 dies que va durar el diluvi universal, a més dels 40 anys de la marxa del 
poble israelià pel desert, i les 40 dècades que va durar l’esclavatge dels hebreus a Egipte. 
És un temps destinat a la preparació espiritual de la festa de la Pasqua. Es tracta de sis 
setmanes de purificació i il·luminació interna, on els cristians són cridats a reforçar la seva fe 
mitjançant diversos actes de penitència i reflexió. On les lectures dels quals els temes de la 
conversió, el pecat, la penitència i el perdó són dominants. És per excel·lència el temps de 
conversió i penitència de l'any litúrgic. 
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Els colors, juguen un paper prou rellevant, en aquest període litúrgic, s’utilitza el morat, 
associat a la penitència i el sacrifici, a excepció del quart diumenge que es fa servir el rosa, 
barreja de morat i blanc. El Diumenge de Rams, anomenat Diumenge de Rams de la Passió del 
Senyor o 6è Diumenge de Quaresma, es fa servir el color vermell per ser ja la celebració en dia 
de precepte de la Passió de Crist. 
Però l’element de més importància és el dejuni i l’abstinència, com a pràctica quaresmal, 
encara que ha anat variant al llarg dels temps, per això no hem de dogmatitzar aquestes 
normes i ser més coherents amb la nostra manera de viure.  
Durant molt de temps es va promoure la prohibició de la ingesta de carn per lligar el 
simbolisme de que la carn és dèbil i per això caiem en temptació. L’alternativa per tant era 
menjar peix, fixeu-vos en la quantitat de receptes de quaresma o Setmana Santa on es fan 
plats amb bacallà. Actualment si comparem preus, el menjar prohibitiu hauria de ser el peix, 
però en el present, més que el simple dejuni de menjar, cal buscar-les en les pràctiques que 
afecten àrees més personals de la vida: es tracta de dejunar de la comoditat, d'una vida fàcil, 
de la mínima resistència, de la mentalitat gregària, del plaer pel plaer. I sobretot, es tracta de 
dejunar del poder, l'autocomplaença i la glòria, també d'egoisme, insensibilitat i inhumanitat.  
Per això aquesta quaresma del 2023, ens ha d’il·luminar en la nostra conversió, la cura pels 
altres, l’amor al proïsme, la pau, el desitjar que els altres estiguin bé per aconseguir la nostra 
felicitat i renovar juntament amb la resurrecció per Pasqua aquest apropament al Regne de 
Déu. 

Josep Maria Blanco; Darnius 
 

 SOLIDARITAT AMB ELS DAMNIFICATS DEL TERRETREMOL DE TURQUIA I SÍRIA. 
És una pràctica força estesa en les nostres parròquies encendre una espelma, una petita llum 
que esdevé pregària o acció de gràcies per una intenció personal. 
Durant aquest temps de Quaresma, la vostra aportació econòmica en encendre una espelma la 
oferirem als damnificats pels terratrèmols de Turquia i Síria, a través de Caritas Internacional. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

Deixeu que us acompanyi 

Jesús, 
durant aquest temps de Quaresma, 
voldria passar llargues estones al costat vostre 
en el silenci, la pregària i la contemplació, 
perquè us pugui conèixer millor 
amb tota la riquesa humana i divina 
de l vostra persona “transfigurada”, 
i sentir la invitació del Pare del cel 
que em convidarà a escoltar-vos í a seguir-vos. 

També us demano 
que em feu sensible a la veu dels profetes 
del passat i del present 
que em poden ajudar a descobrir i comprendre 
les exigències de la meva missió 
aquí a la terra. 

Em crideu a ser el vostre testimoni 
per obrir a la humanitat 
l’horitzó de la vida eterna 
que ens heu deixat entreveure 
en la Transfiguració. 

Josep Codina publicat a “Missa de cada dia” 


