DIUMENGE 4 de QUARESMA “C” : 27 de març 2022

La paràbola de Jesús que avui hem escoltat és un dels textos més emotius i tendres de l’Evangeli. No ens
cansaríem de llegir-lo o escoltar-lo una vegada i una altra. Aquesta paràbola ve a ser l’essència del cristianisme. Així és Déu, així Déu entén els seus fills. És una història d’estimació i d’amor que ens explica com els dos
fills viuen o refusen l’amor del Pare; com el Pare estima bojament els fills, encara que no sigui correspost o
valorat. Aquest Pare és la imatge de Déu. Del Déu a qui no li costa perdonar, ja que no fa més que estimar
sempre. A Déu no li costa perdonar, perquè estima de veritat. En tot cas el problema del perdó el tenim nosaltres. Dels tres personatges amb qui m’identifico jo? Amb el pare, amb el fill petit o amb el germà gran?
El fill petit vol ser lliure, a casa s’hi sent empresonat. És que no ha descobert l’amor del pare, per això vol
marxar de casa, vol gaudir de la vida, vol anar a les seves. El pare, sense deixar-lo d’estimar, el deixa marxar.
El fill petit, després de moltes peripècies, ho arriba a passar malament, reflexiona i decideix tornar a casa. Ho
fa per estimació? No. Decideix tornar a casa per necessitat, perquè passava gana i a casa del pare almenys s’hi
podria atipar. El fill gran és l’home fidel que sempre ha estat al costat del pare. Ha estat fidel, però no ha estat
capaç de descobrir l’amor del Pare. Ha estat dòcil i bona persona, però no ha sabut entrar en la dinàmica de
l’amor i l’estimació. Per això no entén que el seu pare reaccioni fent festa quan el seu germà petit retorna a
casa. Fixem-nos com el germà gran tracta al petit: diu al seu pare: “aquest fill teu”· En canvi, el pare li diu a ell:
“Fill, aquest germà teu”.
Finalment fixem-nos en la figura del pare, en la que hi podem veure la imatge de Déu. El pare no imposa
la seva voluntat al fill, dóna llibertat i accepta el risc de la desobediència i l’allunyament. Al mateix temps el
pare és capaç de no perdre mai l’esperança en aquesta llarga espera. Després el pare s’abaixa fins a córrer a
l’encontre del fill que retorna, l’acull fent festa i amb vestits de gala. Al fill que torna, el pare no li deixi ni començar el seu discurs d’excuses i justificacions que tan bé hauria preparat. El pare es desfà pel seu fill i hi vessa
tot el seu amor i estimació.
Nosaltres: som conscients de l’amor que Déu ens té, fins i tot quan ens allunyem d’Ell i anem per les nostres,
com va fer el fill petit? Ens limitem simplement, com el fill gran, al compliment del que està manat i així poder-nos considerar millors que els altres? Davant una situació semblant a la narrada per Jesús, entraria jo a la
festa? Pensem en tot això i que ens ajudi a poder participar junts de la festa de la Pasqua, on Déu vessa el seu
amor damunt tots nosaltres.

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 proïsme d’aquells germans i germanes que estan ferits en el camí de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Quaresma és un temps propici 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 abandonar— 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)

HORARI D’ESTIU: Aquest diumenge hem entrat a
l’horari d’estiu. Per això, a partir de demà, 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 a l’hivern.

HA MORT I HEM PREGAT PER

PROCESSÓ DELS DOLORS: després de dos anys
sense poder sortir a causa de la pandèmia, per la festa
d’aquest any es preveu tornar a fer la processó, amb el
format i recorregut de costum.

Recollit a la Col·lecta (20/3/22)
pel SEMINARI

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 2/4 de 8 del vespre

Joaquim Daranas Salvó, de 40 anys
Juan José Carpio Carpio, de 75 anys

Santa Maria dels Turers

1.133,60

Església de les Carmelites

200,00

Església de de la Clínica

235,00

Església Asil

143,50

Parròquia de Sant Pere

745,34

TOTAL

2.457,44

CONVERSIÓ
Convertir-se no és estrany. De fet passem la vida convertint-nos (de nens passem a grans, d'innocents a savis, a vegades d'alegres a tristos...) Aprenem a posar-nos màscares per a moltes ocasions (de formal, d'insensat, de solidari o de disbauxat....) La crida està a convertir-nos en allò
que Déu va somiar de nosaltres. A deixar que surti el que portem dins. A llevar màscares i créixer com l'arbre ferm, amb les arrels ben clavades en la terra i les branques ben alçades per a donar ombra al caminant fatigat....
En les misses del 28 de març al 3 d’abril de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Tots els difunts; Joaquim Fernández Sanz;
Soledat Teixidor Corominas (Suli) (Aniv.)

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

En acció de gràcies

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Pepita Castany i difunts de la seva família

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Ànimes

7 t.

Jaume Rustullet Culubret

8v

Jesús Güell; Pere Bahí Bosch;
Mn. Ramon Oller (Aniv.)

7 t.

Lluís Costa Sarquella (Aniv.);
Família Costabella Surroca;
Família Corominas Feliu;
Martí Ros Pujol

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;

12

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Lluís Anglada

8 v.

Comunitat Parroquial

Dissabte

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

11 m.

Pilar Artizà

http://www.parroqvíesbanyoles.org

