DIUMENGE 2 de QUARESMA “C” : 13 de març 2022

Església del Tabor (Israel)
Monestir
de Santa Caterina
Diumenge passat, en començar la Quaresma, llegíem a l’Evangeli el relatSinaí:
de les
temptacions
de Jesús. Avui, en aquest camí cap a la Pasqua, se’ns ha proposat escoltar la transfiguració de Jesús.
Aquesta presentació de Jesús transfigurat, radiant, resplendent, ens ha de servir per a preparar-nos
per la Pasqua. Jesús havia anat parlant als seus deixebles del molt que hauria de sofrir fins a arribar a
la mort, però que després ressuscitaria. El fet de la transfiguració és una manera de dir de Jesús als
seus deixebles: “no patiu, que no anem pas al fracàs sinó a la victòria”. L’escena de l’Evangeli ens explica una experiència que devia fer Jesús, acompanyat d’alguns dels seus deixebles, l’experiència que
els ajuda a convèncer-se que Jesús camina vers la Pasqua.
El vocabulari que fa servir el relat d’avui és tot ell ple de símbols i tot referit a la presència de Déu:
el núvol, la muntanya, la blancor, la veu del cel. Quan la Bíblia ens parla de muntanya es refereix al
lloc de l’encontre de l’home amb Déu, lloc de presència de Déu, lloc de pregària. Déu es manifesta a
Moisès en un núvol i s’hi comunica a través de la paraula. Veure tot això és el que farà comprendre
als deixebles de Jesús que al final no els espera el fracàs, sinó la glòria, la Pasqua. Escoltar les veus
d’Elies i de Moisès els ajudarà a comprendre que Jesús és la culminació del que ens parla l’Antic Testament. Jesús no és un personatge aïllat del Poble d’Israel sinó qui n’és la coronació. I finalment la
veu del cel ens recorda que seguir a Jesús i escoltar-lo no és cap bogeria sinó que està totalment dintre del pla de Déu.
L’experiència que aquells tres deixebles fan amb Jesús els va ajudar a entendre, segurament que
el cap d’un temps, la persona de Jesús. En Jesús varen hi veure claror, futur, vida, llum. I per això varen seguir endavant, escoltant-lo i acompanyant-lo fins a arribar a Getsemaní i a la creu per arribar a
la Pasqua. Nosaltres estem convidats a fer l’experiència de trobar-nos amb Jesús en la pregària. Jesús
ens aportarà llum a la nostra vida i alimentarà de debò la nostra esperança. Sabem que el que ens espera al final del nostre camí. Això ens ajudarà a entendre que malgrat totes les dificultats i entrebancs, la nostra vida està plena de sentit.
Avui escoltem i intentem fer cas a la veu del Pare que diu referint-se a Jesús: “Aquest és el meu fill
estimat, el meu elegit, ESCOLTEU-LO

13 de març de 2022

EL CAMÍ DE LA QUARESMA

La Quaresma ens crida a posar la nostra fe i la nostra
esperança en el Senyor (cf. 1 Pe 1,21), perquè només
amb la mirada fixa en Crist ressuscitat (cf. He 12,2) podem acollir l’exhortació de l’Apòstol: «No ens cansem
de fer el bé» (Ga 6,9).

No ens cansem de pregar.

Jesús ens ha ensenyat que és necessari «pregar sempre sense defallir» (Lc 18,1). Necessitem pregar perquè necessitem
Déu. Pensar que en tenim prou amb nosaltres mateixos és una il·lusió perillosa. Amb la pandèmia hem
palpat la nostra fragilitat personal i social. Que la Quaresma ens permeti ara experimentar el consol de la fe
en Déu, sense el qual no podem tenir estabilitat (cf. Is
7,9). Ningú no se salva sol, perquè anem tots a la mateixa barca enmig de les tempestes de la història; però,
sobretot, ningú no se salva sense Déu, perquè només
el misteri pasqual de Jesucrist ens concedeix vèncer les
fosques aigües de la mort. La fe no ens eximeix de les tribulacions de la vida, però ens permet travessar-les units a Déu en Crist, amb la gran esperança que no enganya i que té per penyora l’amor
que Déu ha vessat en els nostres cors per mitjà de l’Esperit Sant (cf. Rm 5,1-5).
(Papa Francesc. Fragment del seu missatge de Quaresma 2022)

“SACERDOTS
AL SERVEI
D’UNA ESGLÉSIA
EN CAMÍ”
Amb aquest lema, diumenge vinent,
20 de març, celebrarem el DIA DEL
SEMINARI. Jornada de pregària i de
col·laboració econòmica.
LA COL·LECTA ANIRÀ PEL SEMINARI

PREGARIA PER LA PAU
Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau.
Que on hi hagi odi, posi jo amor,
on hagi ofensa, posi perdó,
on hagi dubte, posi fe,
on hi hagi desesperació, posi esperança,
on hagi tristesa, posi alegria,
on hagi foscor, posi llum.
Oh diví Mestre, concedeix-me no buscar tant
ser consolat com consolar,
ser comprès com comprendre,
ser estimat com estimar;
perquè és donant com es rep,
perdonant com s'és perdonat,
morint com es ressuscita a la vida eterna.
Sant Francesc d'Asís

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 de la tarda

MENÚ QUARESMAL
Per a: 1 persona.
Ingredients necessaris, ganes, inquietud i esperit de
recerca.
Temps de preparació: òptim, 40 dies.
Però les versions reduïdes també poden quedar gustoses.
Quan la gent vol celebrar una cosa important es prepara amb molta antelació. Els joves anticipen el seu
primer cotilló de Nit de cap d'any amb setmanes de
dilemes (on anar, què portar, etc). Els nuvis preparen
les seves noces durant mesos. Els turistes comencen
a posar-se en forma per a la platja des de maig. El
que desitja una cosa molt temps ho anticipa i es prepara. La Pasqua és una festa que conté tantes coses…
I per això tenim aquestes setmanes prèvies per a preparar-nos. Disposar-se per a viure la trobada amb el
Déu de la Setmana Santa no és senzill. La recepta
clàssica ha de viure's amb ingredients contemporanis,
però no deixa de tenir la seva validesa…

HAN REBUT EL BAPTISME
Diana Antonella Cruzate Garro
Alessandra Zoé Juárez Guerrero
HAN MORT I HEM PREGAT PER
Lluïsa Castañer Feliu, de 92 anys
Martí Ros Pujol, de 91 anys
Josep Reixach Guix, de 94 anys
Joan Puigdevall Buixeda, de 77 anys

En les misses del 14 de març 20 al de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

7,30 v

Tots els difunts;

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

7,30 v

Pepita Castany i difunts de la seva família

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Núria Bosch Font

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Francisqueta Ramió i Jaume Molas

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

Comunitat Parroquial

7 t.

Ànimes

8v

Pepita Castany; Josep Güell i Maria Casademont; Mn.
Josep Pol Arau; Josep Mª Soldevila Teixidor; Difunts
Álvarez Octavio de Toledo; Mn. Sebastià Congost Coll
(Aniv); Josep Oller Cordomí; Josep Ferrer Gifra

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció; Josep Pinatella;
Família Vilà-Sesheras i de Pedro-Agustí;
Enriqueta Ramió Juanola i Antoni Riera

12

Josep Serrat Ros; Francesc i Josep Sitjà i Carme Coma;
Josep Genover Terradellas; Lluís Anglada;
Jaume Vila Roura i Antònia Parnau Bosch;
Josep Mª Soldevila Teixidor;

11 m.

Pilar Artizà
Dolors Trias
Miquel Badosa i
Consol Pujolràs

8 v.

Comunitat Parroquial

Dissabte

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroqvíesbanyoles.org

