
 Pels cristians la Pasqua és la festa més important de tot l’any. És tan destacat que l’església ens 

convida a un temps de preparació: la Quaresma. Aquest període de temps de quaranta dies ens ha 

de servir  per revisar les nostres conductes, que fàcilment s’allunyen del missatge de Jesús. La Qua-

resma és un temps per repassar i per  valorar la nostra manera de viure el seguiment de Jesús.  És 

una ocasió per anar descobrint l’estil de Déu i acomodar-hi la nostra conducta. La Quaresma és un 

temps favorable per descobrir la presència de Déu en nosaltres i deixar-nos renovar profundament 

per Ell. 

 L’Evangeli ens ha situat a Jesús després del seu Baptisme, on va ser presentat com el Fill estimat 

de Déu, i abans de començar la seva predicació. Jesús sap qui és Ell i quina és la missió que Déu li 

confia. Lluc ens diu que Jesús va ser temptat, posat a prova.  Tot i que l’Esperit l’acompanya, Jesús 

passa per la temptació. Davant seu hi té dos projectes: el projecte de Déu i el projecte de Satanàs, el 

del mal. Cal que Jesús esculli, que triï, que es decideixi. Les temptacions, les proves, pretenen allu-

nyar a Jesús   del projecte de Déu i fer-lo decantar per la manera de fer més humana.  

 L’Evangeli ens presenta  les temptacions de Jesús. Temptacions que per cert cal situar-les al llarg 

de tota la vida de Jesús. La primera temptació de Jesús: fer servir el poder en benefici propi, prescin-

dint de la confiança en Déu. Però  Jesús reacciona dient que la vida va  molt més enllà de les neces-

sitats primàries.  La segona temptació: tenir més, encara que sigui arrossegant-se per terra. És el fet 

de tenir per tenir, el fet de posseir com a valor absolut. Tots en tenim d’ídols a qui donar culte!. I la 

tercera temptació demanar proves per assegurar-se  que la missió encomanada és l’autèntica. És el 

sensacionalisme. És demanar proves per corroborar una cosa determinada. És la temptació del fet 

que Jesús es presenti com a Messies fent coses espectaculars i grans prodigis.  

 El camí cap a la Pasqua  és una oportunitat que tots tenim de tornar a començar des de zero. 

Amb pau i serenor hem de ser capaços d’escollir el camí de fidelitat a Déu. La Quaresma és una bo-

na ocasió per anar al desert a reflexionar, tot desconfiant de moltes promeses humanes, i retrobar 

el gust de l’Evangeli. Jesús va ser temptat, però l’Esperit mai el va abandonar. Tampoc a nosaltres 

l’Esperit ens deixa mai sols. Ell ens fa costat i ens va acompanyant en aquest camí vers la Pasqua.  

Sinaí: Monestir de Santa Caterina  
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6 de març de 2022 
COMENCEM LA QUARESMA 

La Quaresma és un temps favorable per a la renovació 

personal i comunitària que ens condueix vers la Pasqua de 

Jesucrist mort i ressuscitat. Per al nostre camí quaresmal 

de 2022 ens farà bé reflexionar sobre l’exhortació de sant 

Pau als gàlates: «No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defa-

llim, quan arribi el temps recollirem. Així, doncs, ara que hi som 

a temps (kairós), fem el bé a tothom» (Ga 6,9-10a).  

En aquest passatge l’Apòstol evoca la imatge de la sembra 

i la collita, que a Jesús tant li agradava (cf. Mt 13). Sant 

Pau ens parla d’un kairós, un temps propici per a sembrar 

el bé amb vistes a la collita. ¿Què és per nosaltres aquest 

temps favorable? Certament, la Quaresma és un temps fa-

vorable, però també ho és tota la nostra existència terrenal, 

de la qual la Quaresma és d’alguna manera una imatge. Amb massa freqüència prevalen a la nos-

tra vida l’avidesa i la supèrbia, el desig de tenir, d’acumular i de consumir, com mostra la paràbo-

la evangèlica de l’home neci, que considerava que la seva vida era segura i feliç perquè havia acu-

mulat una gran collita als seus graners (cf. Lc 12,16-21). La Quaresma ens convida a la conversió, a 

canviar de mentalitat, perquè la veritat i la bellesa de la nostra vida no radiquin tant en posseir 

sinó en donar, no estiguin tant en acumular sinó en sembrar el bé i compartir.  
(Papa  Francesc. Fragment del seu missatge de Quaresma 2022) 

PER PREGAR QUAN DESITGEM          
LA RECONCILIACIÓ 

 

O Déu, Pare de tots i cadascun de nosaltres, 

Vós ens demaneu a tots de fer arribar 

el vostre amor on els pobres són 

humiliats, la vostra alegria on el poble 

està abatut, la vostra reconciliació  on  

els homes estan dividits: el pare amb el fill, 

la mare amb la filla, el marit amb la muller, 

el creient amb el qui no pot creure, 

el cristià amb el seu germà cristià no estimat. 

Vós ens obriu el camí 

perquè el cos ferit de Jesucrist, la 

vostra Església, sigui llevat de 

comunió per als pobres d'aquesta terra 

i per a tota la família humana. 

 

VETLLA DE  

PREGÀRIA PER 

LA PAU  

A UCRAÏNA 

Divendres,  

11 de març 

A les 8 del vespre 

A Santa Maria 

dels Turers 
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DIVENDRES: a  Santa Maria dels Turers, a les 8 del vespre. 
VETLLA DE PREGÀRIA PER LA PAU A UCRAÏNA 

En les misses del 7 de març 13 al  de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7 t. Josep Coll Estany 7,30 v 
Mª del Pilar Garcia (Bramon); Antoni Hostench; 

  Tots els difunts;    

Dimarts 7,30 v Difunts devots de la Sagrada Família  7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v Maria Rosa; Francisca Teixidor Cos (Aniv.) 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30 v En acció de gràcies; Josep Estudis Busquets 7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v Difunts del mes de febrer; Família Butiñà 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Francisco Teixidor, Josep Brunsó i Margarida Brunsó; 

Rosa Roca Masó; Agustí Roca Faig, Maria Masó Planas 
 7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;  Gna. Assumpció;  

Xavier Merino de Pedro 
11 m. 

Pilar Artizà 
Dolors Trias 

Per tots els difunts 
12 Joan Rosa Estarriola;  Jorge Ezquivel Colin 

8 v. Comunitat Parroquial  

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Joan Canals Mercader, de 92 anys 

VIA CRUCIS DURANT LA QUARESMA: 

SANT PERE: Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda 

LA CLÍNICA: Divendres a les 6 de la tarda 

SANTA MARIA DELS TURERS: Divendres, a les 7 

 

 Uns han entès  
Uns han entès el que Jesucrist ha vingut a fer... d’altres no. 
Molts han donat la vida per Ell... 
Molts altres l’han assassinat violentament. 
Molts han sacrificat la seva comoditat... 
Molts altres s'han construït grans palaus. 
Molts han estat perseguits... 
Uns altres han perseguit els qui buscaven la veritat. 
Molts han viscut pobres... I uns altres han viscut dels pobres i són rics. 
Molts s'han fet servidors... 
I alguns d’altres s'han fet els amos i senyors. 
Molts han comunicat la seva fe amb sang... 
Molts altres ho han intentat amb espases. 
Molts han posat en Crist la seva esperança... 

En canvi d’altres l'han considerat un entrebanc. 
Molts l'han buscat desesperadament... 
I molts altres l'han perdut miserablement. 


