
Un dels moments més importants de tot l’Antic Testament és quan Déu allibera al Poble d’Isra-

el de l’esclavitud en que vivia a Egipte i l’acompanya fins a la terra promesa. Al llarg de tot aquest 

trajecte, que la Bíblia situa en quaranta anys, Déu  ofereix a Israel un camí de salvació a través dels 

manaments: es tracta de la llei que Déu dóna a Moisès i que és el tema de la primera lectura que 

hem escoltat.  Els manaments venen a ser uns caminadors, unes guies, que ens ajuden en les nos-

tres relacions amb Déu i amb els demès.  Els manaments ens ajuden a renunciar a la nostra pròpia 

voluntat per acceptar a Déu i a les persones que ens envolten. Sovint les nostres limitacions i egois-

mes ens tanquen en nosaltres mateixos. Els manaments ens ajuden a trobar una justa relació amb 

Déu i amb els demés.  

L’Evangeli ens ha explicat l’expulsió  dels mercaders del temple de Jerusalem, acció protagonitzada 

per Jesús. Aquest esdeveniments ens l’expliquen els quatre evangelis i això és indici de la importàn-

cia que deuria tenir en la vida de Jesús. El temple era el lloc de culte, de  pregària, lloc de trobada 

amb Déu. Però amb el pas del temps el temple s’havia anat convertint en quelcom ben diferent. S’hi 

oferien sacrificis d’animals, amb tot el que això comportava de compra, venta, canvi de diners. La 

reacció de Jesús, dura i severa, va en la línia de purificar i corregir aquella manera de fer. El que Je-

sús demana és estar en sintonia amb els que ja molts segles abans havien demanat els profetes: “el 

que Déu vol no són holocaustos i sacrificis, sinó  coneixement de Déu”. Aquesta és també per a nosal-

tres una de les tasques per aquesta quaresma: anar a l’arrel de la nostra fe, cercar la interioritat, la 

sinceritat i el jugar net. I el nostre comportament en el camp de la justícia i de la solidaritat també 

té que veure amb la nostra vida de fe.  

I encara un parell d’aspectes més d’aquest evangeli:  A) A partir d’ara el vertader temple serà Je-

sús, el lloc on les persones es podran trobar  i descobrir Déu. És en Jesús on ens trobem els verta-

ders adoradors en esperit i en veritat. B) Le referència a la mort i resurrecció que fa Jesús:  Això 

també ens recorda a nosaltres que en la Quaresma ens cal tenir posada la mirada en el Divendres 

Sant i en la Pasqua. I la millor manera de preparar la Pasqua és la conversió personal i sincera que 

passa per purificar i refer les nostres relacions amb Déu i amb les persones que ens envolten. Que 

l’Eucaristia que estem celebrant ens ajudi  aconseguir tot això que ens proposem.  
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L’ESPERANÇA COM A ”AIGUA VIVA”  

QUE ENS PERMET CONTINUAR EL NOSTRE CAMÍ.  
 

A la Quaresma, estem més atents a «dir paraules d’alè, que reconfor-

ten, que enforteixen, que consolen, que estimulen», en lloc de 

«paraules que humilien, que entristeixen, que irriten, que menyspre-

en» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A vegades, per a donar espe-

rança, n’hi ha prou amb ser «una persona amable, que deixa de ban-

da les seves ansietats i urgències per prestar atenció, per regalar un 

somriure, per dir una paraula que estimuli, per possibilitar un espai 

d’escolta enmig de tanta indiferència» (ibíd., 224). 

En el recolliment i el silenci de la pregària, se’ns dona l’esperança com a 

inspiració i llum interior, que il·lumina els desafiaments i les decisi-

ons de la nostra missió: per això és fonamental recollir-se en la pre-

gària (cf. Mt 6,6) i trobar, en la intimitat, el Pare de la tendresa. 

Viure una Quaresma amb esperança significa sentir que, en Jesucrist, som testimonis del temps nou, 

en el qual Déu “fa que tot sigui nou”(cf. Ap 21,1-6). Significa rebre l’esperança de Crist que lliura 

la seva vida a la creu i que Déu ressuscita el tercer dia, “sempre a punt per a donar una resposta a 

tothom qui us demani raó de la vostra esperança”(cf. 1Pe 3,15).  
 

(MISSATGE DEL SANT PARE per a la Quaresma de 2021) 

QUE TORNI LA VIDA DE LES COSES PETITES 
 

Que torni la vida d'abans ... però amb les lliçons d'ara. Ja fa dos mesos que hem  deixat 

enrere el 2020 tremend, terrible, a estones absurd. I hi ha molts records complicats. 

Però potser, enmig de tot això, també la possibilitat d'haver après alguna cosa. El valor 

de les coses petites. A no donar per fet el que abans teníem garantit i algun dia tornarà. 

La bellesa del  dia a dia. Hi ha massa coses per oblidar -o per recordar amb saviesa-; 

però, sobretot, cal mirar endavant, amb esperança. L'esperança que torni el contacte 

proper, el fet de poder parlar-nos sense distància i sense por, tocar-nos amb tendresa, 

caminar junts. I també de pas, que torni la bona democràcia. I el respecte. El sentit co-

mú. La preocupació pel bé de tots. La capacitat de parlar amb matisos. Els líders dis-

crets. Que al llarg del 2021 torni, en fi, el seny. 

José María Rodríguez Olaizola, sj  https://pastoralsj.org/ 
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En les misses del  8 al 14 de març de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

CATEQUESI PARROQUIAL 
Ara fa justament un  any que la pandèmia ens va fer 
interrompre la catequesi setmanal. Després a principis 
d’octubre vàrem començar novament però per pocs 
dies fins a tornar a interrompre-la.  Aquesta setmana 
s’ha pogut reprendre la catequesi per als més petits, 
seguint totes les mesures que estan indicades: masca-
retes, distància, ventilació, desinfecció de mans.....  
Malgrat els entrebancs esperem poder continuar fins a 
final de curs la catequesi setmanal.  
DIMECRES: A Sant Pere, de les sis a les set de la tar-
da, VETLLA DE PREGÀRIA amb exposició del Santís-
sim 
Divendres:  En la Missa vespertina, a Sant Pere a les 7 
i a Santa Maria a 2/4 de 8, pregarem per totes aquelles 
persones que ens han deixat al llarg del mes de Febrer. 

Dilluns 7,30 v Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30 v Maria Francesca Font Abril 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v Difunts Ribas Tenas  7 t. Ànimes   

Dijous 7,30 v En acció de gràcies 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v En acció de gràcies; Difunts del mes de febrer 7 t. Difunts del mes de Febrer 

Dissabte 8 v 
Francesc Teixidor Cros (Aniv.); 
Josep Brunsó i Margarita Brunsó  

 7 t. Pilar Artizà; Família Olivé 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  Família Pagès Corominas 

Dolors Trias 11 m 12 Carme Palomeras Arboix i Dolors Vila Farrés 

8 v. Comunitat Parroquial  

VIACRUCIS DURANT LA QUARESMA 
 
Santa Maria:   

Divendres  

a les 7 de la tarda 

Sant Pere:  

Dimarts  

a 2/4 de 7 de la tarda 

 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Dolors Trias Gironès, de 94 anys 
 Antonio Urbano Montoro, de 90 anys 

SALAM! 

Em paro davant la meva finestra 

a contemplar darrera                        

els seus vidres a l'univers. 

Veig rostres. 

Escolto veus que arriben fins el cel. 

Sento el batec dels cors: 

Salam! Pau, oh nit 

que amb la teva obscuritat, 

manifestes la llum del cel. 

Salam! Pau, anys que reveleu allò 

que el temps amagà, 

segles que rectifiqueu allò 

que les edats han viciat. 

Salam! Pau, oh Esperit 

que guies la Vida! 

I tu, cor meu, Salam! Pau. 

(Jalil Jibran) 
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