
27 de març de 2022 
EL CAMÍ DE LA QUARESMA 

No ens cansem de fer el bé en la caritat activa vers el proïsme.  
Durant aquesta Quaresma practiquem l’almoina, donant 

amb alegria (cf. 2Co 9,7). Déu, «qui proveeix el sembrador de 

gra per a la sembra i dona pa per a menjar» (2Co 9,10), ens 

proporciona a cadascú no només el que necessitem per a 

subsistir, sinó també per tal que puguem ser generosos en fer 

el bé als altres. Si és veritat que tota la nostra vida és un 

temps per a sembrar el bé, aprofitem especialment aquesta 

Quaresma per a cuidar els qui tenim a prop, per fer-nos pro-

ïsme d’aquells germans i germanes que estan ferits en el ca-

mí de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Quaresma és un temps pro-

pici per a buscar —i no evitar— a qui està necessitat; per a 

trucar —i no ignorar— a qui desitja ser escoltar i rebre una bona paraula; per a visitar —i no aban-

donar— a qui pateix la solitud. Posem en pràctica la crida a fer el bé a tothom, prenent-nos temps 

per estimar els més petits i indefensos, els abandonats i menyspreats, els qui són discriminats i 

marginats (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 193). 
(Papa  Francesc. Fragment del seu missatge de Quaresma 2022) 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Aprendre del teu cor de Pare és un aprenentatge de tota la vida. 

Molts cops, Senyor, com el fill petit de la història ens allunyem de nosaltres mateixos,  

de les nostres arrels, i esdevenim traïdors de la teva estimació i la dels altres. 

Molt sovint no entenem, ni sabem veure que la felicitat està en les petites coses, 

en  la gent propera, i somiem amb un altre món, amb noves experiències i emocions, 

creient erròniament que trobarem en elles la felicitat.   

Altres cops, Senyor, som com el fill gran,  que es creu a prop teu: complidors, sense aparents faltes...  

però no estimem, no sabem estimar com cal,  

perquè no ens sentim fills, a casa, i esdevenim indiferents a la compassió.  

Som massa exigents, i, amb el cor ofuscat per l'enveja, no ens reconeixem com a germans 

Ens cal aprendre del teu cor de Pare que espera contra tota esperança,  

confia plenament i mai no es cansa d’estimar 

Ens sorprens amb la teva bondat que respecta la nostra llibertat i pateix per la nostra llunyania.  

Esperes. Perdones. Celebres el nostre retorn i fas festa.  

Sempre t'avances a les nostres accions  

perquè la misericòrdia és més rapida i expressiva que el penediment.  

Gràcies, Senyor perquè en  les nostres llunyanies,  sabem que ens esperes amb els braços oberts  

per acollir-nos en una abraçada i regalar-nos l'amor que tant necessitem 

 per aprendre a estimar amb el teu cor de Pare  
(“La missa de cada dia”  març de 2022) 






