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De sobte el món sencer s’ha adonat de la pròpia
fragilitat. I ens hem vist obligats a aturar-nos. No ho
havíem viscut mai. La tecnologia ens havia fet creu-
re que érem immunes. I que ho podíem dominar tot.
Ja n’hem passat de grans catàstrofes en forma
d’incendis, aiguats, terratrèmols, atemptats, però
quan la cosa deixava de ser notícia semblava que
deixava de ser problema.
Ara, de cop, és com si ens haguessin cridat: “Prou!
Escolteu d’una vegada!”. I és que el món no podia
escoltar, massa ocupat per pujar més i més amunt
les bastides de la supèrbia.
Ha hagut de ser una cosa tan minúscula com un vi-
rus que ens fes aturar i replantejar les coses grans.
I hem vist que no podíem seguir jugant a ser déus.
Confinats en les nostres coses mundanes, ens
havíem oblidat d’aixecar els ulls al cel.
Volent fer valer els nostres “drets”, i decidir si deixar
viure o no l’altra persona, ara ens adonem que no
podem ni decidir per la pròpia vida.
És d’esperar, però, que aquesta crisi ens faci
aprendre coses importants. Com ha dit Victòria
Camps, filòsofa, “un fenomen com aquest pot
fomentar un esperit de col·laboració global fins ara

inexistent”. Si ho aprofitem bé, podem millorar com
a persones. Com va dir el Papa Francesc entrevistat
per Jordi Évole: “Vamos a salir mejores”.
Potser és hora d’obrir els ulls i d’aprendre de veritat
una sèrie de valors:
Que anem massa accelerats i hem de tenir més
pausa per reflexionar. Que si no tenim cura de la vida
interior, fàcilment ens perdem. Que no ens hem de
deixar dominar per la por, sinó acceptar que som
vulnerables. Que hi ha una força humanitària en
nosaltres que ens pot tornar l’equilibri. Que hem
d’ajudar les persones més febles, els infants, la gent
gran i malalta. Que tots anem al mateix vaixell i hem
de procurar els uns pels altres. Que en un món
global perjudicar els altres és perjudicar-se a si
mateix. Que el virus més mortal és l’odi, la manca
d’amor. Que hi ha una manera nova de mirar les
persones des de la tendresa. Que encara que
estiguem confinats, no ens hem de sentir mai sols.
Que la fe ens fa sentir que Déu és amb nosaltres, i
que la creu de Jesús és la prova que ens comprèn i
que ens salva.
Amb l’esperança d’una Pasqua més desitjada que
mai, seguim endavant!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ENS EN SORTIREM!
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Testimoni de la setmana

PREGÀRIA PELS PROFESSIONALS SANITARIS

Senyor, us donem gràcies per totes
les persones que s’ocupen de la nos-
tra salut; i us demanem que els
ompliu dels vostres dons. Que
siguin, com Vós, acollidors,
sensibles davant dels sofriments, en
especial amb els més desvalguts,
alliberadors de les pors, pacients
amb les limitacions dels malalts. Beneïu els seus ulls
que miren amb tendresa, les seves mans que
presten un servei, netegen i acaricien, la seva veu
que acompanya i anima, les seves oïdes que
escolten gemecs, tristeses i esperances.
Doneu-los encert i fortalesa per acompanyar en el
dolor, feu-los competents, humans i servicials. Que
notin la vostra presència guaridora i així siguin
portadors del vostre amor al servei de la vida.

Pensament de la setmana

“Mai una nit ha vençut l’alba.
Un problema, per gran que sigui,
no ha de vèncer l’esperança”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE V DE QUARESMA

“Això diu el Senyor: Mira, poble
meu, jo obriré els vostres

sepulcres, us en faré sortir”.
(De la profecia d’Ezequiel)

“Jo sóc la resurrecció i la vida.
Els qui creuen en mi, encara que

morin, viuran”.
(De l’evangeli segons sant Joan)



SETMANA SANTA ESPECIAL

Davant la situació d’emergència que ens
afecta, la Congregació romana per al Culte Diví
ha enviat un decret a les Conferències
episcopals i diòcesis segons el qual les dates i
celebracions dels Oficis de Setmana Santa no
es canvien però se celebraran sense fidels.

Es destaca que la Pasqua, cor de l’any litúrgic,
no és una festa com les altres i no pot ser
traslladada. Les celebracions del dia de Rams i
del Tridu Pasqual, Dijous Sant, Divendres Sant i
Vetlla Pasqual podran tenir lloc a les catedrals i
parròquies però sense presència física dels
fidels.

Es demana que s’avisi als parroquians de les
hores dels Oficis perquè puguin unir-s’hi en
oració des de les seves pròpies cases.
S’aconsella també participar dels actes
litúrgics a través de les retransmissions en
directe dels diversos mitjans de comunicació.

PELEGRINATGE A TERRA SANTA

En principi segueix en peu la peregrinació a Terra
Santa prevista del 2 al 9 de juliol, organitzada per
les parròquies d’Olot i de l’arxiprestat Alt Empor-
dà Interior. Per a més informació i inscripcions,
Mn. Jordi Pla (696 842 385).

MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS

Les Delegacions de Pastoral Obrera, que
inclouen els moviments i col·lectius d’obrers
cristians de Catalunya i Balears, han fet un
comunicat amb motiu de l’emergència social
i sanitària del COVID-19, on valoren i
agraeixen l’aportació de les persones tre-
balladores que estan sostenint aquest
moment dur i incert, i que fan feines sovint
poc reconegudes però que són bàsiques pel
bé comú. També animen tants treballadors/es
autònoms que han hagut de parar i no saben
el que el futur els oferirà, i els qui a les seves
empreses han d’acollir-se a un ERTO, sense
saber quan es podrà cobrar.

El comunicat de Pastoral Obrera subratlla
també que aquesta crisi és una oportunitat,
com a treballadors/es cristians que segueixen
Jesús, per aprendre a construir sobre uns
bons fonaments humans i dignes per a
tothom, i de cara a allò que és essencial per a
la persona: salut, treball, vida en comunitat.
Amb uns criteris evangèlics que permetin
globalitzar la humanització en comptes de
promoure la riquesa econòmica de pocs.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS VITRALLS DE LA NAU

La nau del temple gòtic de Sant Pere de Figueres,
del segle XIV, només té vitralls en la seva part
dreta, segons s’entra. Això pot sorprendre al
visitant que no conegui la força del vent de
tramuntana, capaç de destruir els vidres
emplomats; per això no hi ha obertures a la banda
del nord o esquerra.

El tema dels quatre vitralls de la dreta és el Regne
de Déu que es va realitzant progressivament en
l’Església. En el primer hi ha unes figures de
sacerdots jueus oferint un sacrifici sense valor;
donen l’esquena al presbiteri, per mostrar que no
van reconèixer el Messies. El segon vitrall presenta
l’acte de consagració d’un temple, figura de
l’Església militant, construïda amb les pedres vives
que són els cristians. El tercer recorda l’Església
purgant, les ànimes que al purgatori expien les
restes dels seus pecats. El quart vitrall és reservat
a l’Església triomfant, la del cel, simbolitzada en
una creu radiant que triomfa a la glòria.

MOVIMENT PARROQUIAL

INTENCIONS DEL SANT PARE - MES D’ABRIL
Per l’alliberament de les addiccions. Pre-
guem perquè totes les persones que es
troben sota la influència de les addiccions
sigui ben ajudades i acompanyades.
Pels nens i nenes, perquè tinguin sempre una
llar on puguin viure adequadament, es
respecti la seva dignitat i creixin humanament
i espiritualment d’acord amb el pla de Déu.

-----------------

“Posar el Misteri Pasqual en el centre de la
vida vol dir sentir compassió per les nafres
de Crist crucificat presents en les nombroses
víctimes innocents de les guerres, dels
abusos contra la vida tant del no nascut com
de l’ancià, de les múltiples formes de
violència, dels desastres mediambientals, de
la distribució injusta dels béns, del tràfic de
persones en totes les seves formes i de la set
desenfrenada de guanys, que és una forma
d’idolatria”.
(Del missatge de Quaresma del papa Francesc)


