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QUARESMA * 2022

El Mare nostrum

CONVERTIU-VOS I CREIEU EN L’EVANGELI

A la nostra Empúries se situa la
primera arribada de fenicis i grecs que
comerciaven amb els autòctons.
També allà, més tard, es constitueix
una colònia romana. La seva arribada
afavoreix la fortificació de Gerunda
per guardar el pas de la calçada
romana, anomenada Via Augusta, que
unia Narbona i Tarragona.
La “parva Gerunda” es va dibuixant amb carrers ben traçats dins la
muralla i situant el seu cementiri –la terra dels morts– a l’exterior,
prop del portal que mira al nord, on es situarà la tomba del màrtir
Fèlix, i potser també el lloc del seu martiri.
Per què Fèlix arriba a Girona? Qui era? D’on venia? Les poques
dades històriques que en tenim ens diuen que provenia del nord
d’Àfrica, d’aquí el qualificatiu d’africà; que era un comerciant cristià,
que probablement desembarca a Empúries i arriba fins a la ciutat de
Girona per motius comercials; i que era un cristià convençut, que a
l’hora de la persecució donà testimoni ferm i valent de la seva fe, fins
al martiri.■
(continuarà)

DIUMENGE I DE QUARESMA (C)
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“ARA ÉS EL DIA DE LA SALVACIÓ.”

n any més hem començat la Quaresma. Els qui vam poder
participar dimecres passat en el ritu de la imposició de la
cendra, vam sentir que se’ns deia: “Convertiu-vos i creieu en
l’Evangeli”. I a més se’ns anunciava: “Ara és l’hora favorable,
ara és el dia de la salvació”.
La quaresma ens crida a la conversió, al canvi de vida, a la renovació
constant de les nostres maneres de fer, per no caure en la temptació.
Temptacions de moltes menes, recordem l’evangeli, i temptacions que no
podem evitar. Ni el Crist no se’n va escapar. Però Ell ens ensenya a
superar-les, a vèncer-les. Amb la gràcia de Déu i amb l’exercitació
quaresmal podem vèncer les temptacions que el diable ens presenta.
El camí cap a la Pasqua fa pujada, però els mitjans per fer el cim ens els
proporciona la mateixa quaresma: dejuni, oració, almoina. Amb l’ajut
d’aquests “caminadors” podrem vèncer els nostres egoismes. Portats per la
gràcia de Déu, que ens fa vèncer el mal, podrem confessar amb els llavis i
creure en el nostre cor, la fe que professem.
No són les coses materials les que satisfan l’home. Cultivem els valors de
l’esperit. Confiem en el Senyor. Com en altres temps, també ell ens
alliberarà: “Els egipcis ens oprimien, vam clamar al Senyor i ell escoltà el
nostre clam” (primera lectura). “Tothom qui invocarà el nom del Senyor
serà salvat” (segona lectura).

Acudim, dons, durant aquesta Quaresma, al Senyor. Ell ens guiarà i
acompanyarà. Amb la força del seu sant Esperit podrem travessar aquest
desert. Jesús, el Senyor, des de la Creu, que és al centre de la nostra
contemplació quaresmal, ens indicarà el camí que mena vers la Pasqua.
“L’home no viu només de pa”. Cal que ens alimentem espiritualment. La
Paraula de Déu ha de ser el nostre aliment quaresmal. Un aliment sòlid per
fer créixer la nostra fe. Un menjar riquíssim per enfortir la nostra esperança
i la nostra caritat. No desaprofitem les ocasions de formar-nos, sigui en
conferències quaresmals o altres activitats programades durant la quaresma,
sigui aprofitant el temps per llegir la Sagrada Escriptura i meditar-la o per a
una pregària més freqüent i més intensa. O, més bé encara, participant en la
celebració diària de l’Eucaristia.
Que el pa de l’Eucaristia que ara compartirem ens enforteixi en aquest
pelegrinatge pel desert quaresmal. I en la nostra pregària confiada,
demanem al Senyor el que la litúrgia ens fa demanar: “Vetlleu sobre nostre,
Salvador etern, perquè no caiguem en les astúcies del temptador. Vós heu
estat sempre el nostre ajut”. (Antífona de Vespres)
Fem, doncs, d’aquest temps privilegiat una ocasió per redescobrir com n’és
de gran la misericòrdia que Déu té envers nosaltres i així siguem també
nosaltres misericordiosos com el nostre Pare celestial.■

******
Convocatòria del Sínode
I. La crida a caminar junts
5. Una tragèdia global com la pandèmia del COVID-19 «ha despertat durant un
cert temps la consciència de ser una comunitat mundial que navega en una
mateixa barca, on el mal d’un perjudica tothom. Recordem que ningú no se salva
sol, que únicament és possible salvar-se junts» (FT, n. 32). Al mateix temps la
pandèmia ha fet detonar les desigualtats i les injustícies ja existents: la humanitat
apareix cada vegada més sacsejada per processos de massificació i de
fragmentació; la tràgica condició que viuen els emigrants a totes les regions del
món testifiquen com d’altes i fortes són encara les barreres que divideixen l’única
família humana. Les Encícliques Laudato si’ i Fratelli Tutti expliciten la profunditat de les fractures que marquen els camins de la humanitat, i podem fer
referència a aquestes anàlisis per a disposar-nos a l’escolta del clam dels pobres i
del clam de la terra i reconèixer les llavors d’esperança i de futur que l’Esperit
continua fent germinar també en el nostre temps: «El Creador no ens abandona,
mai no ha fet marxa enrere en el seu projecte d’amor, no es penedeix pas d’havernos creat. La humanitat encara posseeix la capacitat de col·laborar per a construir
la nostra casa comuna» (LS, n. 13)

HORARI DE MISSES
BASÍLICA SANT FELIU
Vigílies: 18’30.
Festius: 12’00 i 18’30.
Feiners: 18’30
MONESTIR SANT DANIEL
Festius: 9’30.
Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula)
*******
MISSES ENCOMANADES
Dissabte, 5:
18,30: Família Girbau Massana
Diumenge, 6: 12,00: Família de Ferran Pérez.
18,30: Lluís Marquès i Francisca Lladó
Dilluns, 7:
18,30: Família Figueras Xifra
Dimarts, 8:
18,30: En acció de gràcies
Dimecres, 9: 18,30: Llorenç Roqueta Davesa
Dijous, 10:
18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí
Divendres, 11: 18,30: Família Girbau Massana
Dissabte, 12: 18,30: Família Girbau Massana
Diumenge, 13: 12,00: Pel poble
18,30: Joan Juanola
*******
CONFESSIONS
Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25.
DESPATX PARROQUIAL
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.
VIACRUCIS
El proper divendres, dia 11, a les 6 de la tarda es farà el Viacrucis,
com cada divendres de Quaresma. Tots som convidats a participar-hi.

