DIUMENGE 3 de QUARESMA “C” : 20 de març 2022
L’Evangeli d’avui ha començat explicant-nos un comentari que fan a Jesús algunes de les persones presents. Comenten la repressió que ha fet Pilat a unes persones que s’havien revoltat en contra
d’ell. També comenten un fet fortuït: una torre que cau i mata a 18 persones. Els que fan aquests comentaris a Jesús ho fan per provar-lo i en definitiva és un plantejament de la pregunta sobre el mal.
Hi havia, i encara avui hi és, qui establia una relació entre el pecat i el càstig, entre bona obra i premi
amb prosperitat. Davant la realitat del sofriment i del dolor Jesús insisteix en el fet que les desgràcies
personals no són un càstig de Déu per les nostres culpes. Jesús no contesta a la provocació sinó que
vol que entenguem que tot esdeveniment, si el mirem amb els ulls de la fe, ens porta sempre un missatge de Déu.
Jesús aprofita aquesta avinentesa per insistir en el que Ell creu més important: la conversió. D’això es tracta precisament la Quaresma: Convertir-nos. Jesús, a més, avui hi afegeix un detall: la urgència de fer-ho, ara. Ens cal convertir-nos ara, sense deixar-ho per demà, que vés a saber si hi arribarem. Això és el que ens demana a tots avui Jesús: convertir-nos de veritat. Convertir-se que és una
transformació interior, un canvi radical profund, un canvi de mentalitat, un veure la realitat des d’una altra perspectiva. Es tracta de mirar la nostra vida amb els ulls de Jesús.
I com actua Déu davant de nosaltres? Jesús ens ho explica mitjançant la paràbola de la figuera.
Déu actua com un pagès que és sensat, realista i pacient. Sensat perquè ens demana el que podem
donar, el que està al nostre abast. Realista: no es deixa enganyar, fa tres anys que no produeix. És
pacient: Tot i haver esperat tres anys, encara en deixa un de més. Déu és l’amo d’aquesta vinya i ens
dóna a nosaltres tot el temps del món per poder donar fruit. Cada Quaresma és aquesta nova oportunitat que Déu ens dóna. Amb aquesta manera de fer de Déu hi descobrim la confiança que Ell ens
té a nosaltres i la seva paciència, que és infinita. Ens podem preguntar: quins fruits dono jo en la meva vida? Intento fer com Jesús que va passar pel món fent el bé i estimant?.
Que l’Eucaristia d’avui ens ajudi a escoltar a Jesús que ens convida a convertir-nos i, que sense abusar de la paciència de Déu, donem fruit de sincera conversió en aquesta Quaresma.

20 de març de 2022

EL CAMÍ DE LA QUARESMA
No ens cansem d’extirpar el mal de la nostra vida.
Que el dejuni corporal que l’Església ens demana a la Quaresma enforteixi el nostre esperit per a la lluita contra el pecat. No ens cansem de demanar perdó en el sagrament de la Penitència i la Reconciliació, sabent que Déu mai no es cansa de
perdonar. No ens cansem de lluitar contra la concupiscència,
aquella fragilitat que ens impulsa cap a l’egoisme i a tota
classe de mal, i que al llarg dels segles ha trobat diferents
maneres per enfonsar l’home en el pecat (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Una d’aquestes maneres és el risc de dependència dels mitjans de comunicació digitals, que empobreix
les relacions humanes. La Quaresma és un temps propici per a contrarestar aquestes insídies i cultivar, en canvi, una comunicació humana més integral (cf. ibíd., 43) feta de «trobaments reals» (ibíd., 50), cara a cara.
(Papa Francesc. Fragment del seu missatge de Quaresma 2022)

QUARESMA, TEMPS DE RECONCILIACIÓ
Hi ha sovint moltes històries, trobades, desacords en les nostres
vides... Molta necessitat de reconciliar el que se'ns ha pogut
trencar o esquerdar: amb Déu, amb els altres, amb un mateix...
Aquest temps de Quaresma és una ocasió per pregar i demanar
a Déu que ens doni capacitat per a fer els passos necessaris, per
a no quedar-nos en la distància, deixant que les històries continuïn trencades. És temps d'abraçar, de perdonar, d’estimar...

“SACERDOTS AL SERVEI
D’UNA ESGLÉSIA EN CAMÍ”
AVUI: DIA DEL SEMINARI
LA COL·LECTA ES FARÀ ARRIBAR AL SEMINARI

Dissabte que ve, 26 de Març,
SANTA MARIA DELS TURERS
A 2/4 de 7 de la tarda

DISSABTE: a Santa Maria a 2/4 de 7 de la tarda: MISSA
FAMILIAR, amb els nens i les nenes de catequesi amb els
seus pares i familiars.
HORARI D’ESTIU: El proper diumenge, 27 de març, entrarem a l’horari d’estiu. Per aquest motiu a Santa Maria la
missa del vespre dels dies entre setmana, de dilluns a divendres, serà a les 8 en lloc de 2/4 de 8 com és a l’hivern.
DATES DE LA PRIMERA COMUNIÓ: després de dos
anys d’haver hagut de retardar la data de les primeres comunions, aquest any retornem com sempre al primer de
maig. Per això hi haurà un torn de primeres comunions el
dissabte 30 d’abril a la tarda i un altre el diumenge, primer
de maig, a la una del migdia.

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

HA MORT I HEM PREGAT PER
Martirià Figueras Funtané, de 87 anys
Antoni Capdevila Colell, de 91 anys
Carme Turró Terradellas, de 93 anys

FANG
Com una àmfora de fang
el meu cor s'omple cada dia de Tu.
Cada dia que passa més i més
Tu t'ensenyoreixes del meu fràgil atuell
donant-me des d'endins
la teva lluminosa altura.
La meva veu tan trencadissa
talaia les teves paraules.
Estic marcat enmig de l'ànima
per les teves mans,
Terrissaire tan íntim,
argila dels rierols que m'esquitxen
sempre melodiosos cants.
Que fràgil és el meu fang
perquè Tu el miris!
Que forta la teva tendresa
perquè no m'esberli!
Com saps estimar-me
sense que jo em faci miques.
Només Tu m'has cuit per a tenir-te dins.
Senyor, fins a les vores
de la meva argila petita
omplim cada aurora
de la teva llum infinita.
Que no quedi ni un buit
de mi mateix mai
per a una altra set
diferent de la teva, Déu meu.
Valentín Arteaga

En les misses del 21 de març 27 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

Miquel Badosa i Consol Pujolàs

7 t.

Ànimes

Dimecres

7,30 v

Família Pujolàs Butiñà

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Comunitat Parroquial

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

Maria Dolors Malagelada

7 t.

Ànimes

8v

Pilar Àlvarez

7 t.

Martí Ros Pujol

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;
Joaquim Tarafa José (Aniv.) i Carme Riera Pujol
11 m.

Pilar Artizà
Família Roca Trias
Pere Pagès i Jovita Heras

Dissabte

Diumenge

12

Lluís Genover; Lluís Anglada; Paula Rovira

8 v.

Comunitat Parroquial
Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroqvíesbanyoles.org

