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Porta de l’Església d’Esponellà 

Si diumenge passat  l’Evangeli de la paràbola del Pare bo ens oferia una imatge del Déu que sempre per-

dona, avui, en el text que hem escoltat,  veiem que hi traspua el mateix missatge: el nostre Déu és un Déu 

misericordiós, que sempre perdona. En l’escena d’avui hi podem veure tres maneres de fer i d’actuar ben 

contraposades. Primer fixem-nos en la dona: és acusada pels mestres de la llei i pels fariseus d’haver es-

tat sorpresa pecant. Segurament tenien raó en dir que aquella dona era pecadora. Qui no ho és? També 

nosaltres som pecadors!. Quan ens deixem portar pel mal ferim als que tenim a prop. El mal fereix, deixa 

rastre, fa cicatrius. No es tracta d’haver trencat la norma establerta sinó d’haver estat infidel a l’amor. En 

això consisteix el pecat: en no correspondre a l’amor que Déu ens té, a ser-hi infidels. 

Uns altres protagonistes són els Mestres de la Llei i els fariseus. Aquests eren els entesos en temes 

religiosos, venien a ser els teòlegs d’avui en dia. La pregunta que li fan a Jesús és per posar-lo a prova. Són 

homes durs sense entranyes ni misericòrdia. El que busquen no és salvar aquella dona sinó matar i acabar 

de destruir. De vegades el nostre comportament no s’assembla una  mica al d’aquests acusadors? En de-

terminades ocasions no som els primers de tirar pedres, quan veiem que algú del nostre entorn ha fallat? 

En lloc de salvar i ajudar acabem de rematar al que està ferit. A més, per jutjar, nosaltres no tenim pas 

tots els elements, i si ho fem fàcilment ens equivocarem.  

El tercer protagonista és JESÚS. Jesús és aquell que perdona sempre i del tot. Té la mateixa actitud que 

tenia el pare bo de la paràbola de diumenge passat. Jesús ni jutja  ni condemna a la dona, però tampoc és 

dels que fa veure que no ha passat res.  Jesús no aplaudeix la conducta de la dona però, li obre noves pers-

pectives dient-li: “Vés-te’n i en endavant no pequis més”. Jesús vol la recuperació d’aquella persona i que 

en endavant la seva vida sigui guiada per l’estimació. Jesús la convida a mirar endavant, perquè a Déu ja 

no li interessa el passat sinó la recuperació de les persones.  

Hem de ser conscients que nosaltres som pecadors perdonats. Per aquest motiu ens cal ser persones de 

perdó, persones que són expressió viva de la bondat de Déu per tot allà on passem. Que aquesta Eucaris-

tia ens ajudi a aprofundir l’amor i el perdó de Déu a nosaltres, i que el sapiguem viure i transmetre.  



3 d’ abril de 2022 

EL CAMÍ DE LA QUARESMA 
La Quaresma ens recorda cada any que «el bé, com també l’amor, 

la justícia i la solidaritat, no s’aconsegueixen d’una vegada per 

sempre; han de ser conquerits cada dia» (ibíd., 11). Per tant, dema-

nem a Déu la pacient constància del camperol (cf. Jm 5,7) per a no 

desistir en fer el bé, un pas darrere l’altre. Qui caigui, que estengui 

la mà al Pare, que sempre ens torna a aixecar. Qui es trobi perdut, 

enganyat per les seduccions del maligne, que no trigui en tornar a 

Ell, que és «tan generós a perdonar» (Is 55,7). En aquest temps de 

conversió, recolzant-nos en la gràcia de Déu i en la comunió de 

l’Església, no ens cansem de sembrar el bé. El dejuni prepara el 

terreny, la pregària rega, la caritat fecunda. Tenim la certesa en la 

fe que «si no defallim, quan arribi el temps recollirem» i que, amb el do de la perseverança, obtin-

drem els béns promesos (cf. He 10,36) per a la nostra salvació i la dels altres (cf. 1Tm 4,16). Practi-

cant l’amor fratern amb tots ens unim a Crist, que va donar la seva vida per nosaltres (cf. 2Co 5,14

-15), i comencem a assaborir l’alegria del Regne del cel, quan Déu serà «tot en tots» (1Co 15,28).  

(Papa  Francesc. Fragment del seu missatge de Quaresma 2022) 

L’ALMOINA PENITENCIAL 
Durant la Quaresma, la tradició cristiana 

ha subratllat sempre el valor penitencial de 

la pregària, l’almoina i el dejuni. És en 

aquesta línia que el Bisbat de Girona pro-

posa cada any destinar l’almoina peniten-

cial –és a dir, les privacions voluntàries 

que es realitzen durant aquest temps litúr-

gic– als projectes de Càritas Diocesana de 

Girona per atenció a les persones en situ-

ació o risc de pobresa i exclusió social. 

Enguany, la campanya està destinada a 

enfortir la resposta de Càritas a les conse-

qüències econòmiques de la pandèmia i 

l’acollida de les persones afectades per la 

guerra d’Ucraïna. 

Les aportacions es poden fer a través les 

parròquies i al compte de La Caixa ES10 

21000002 550109178280. 

PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU 
 

Déu vos salve, Reina i Mare  

de misericòrdia, vida, dolcesa  

i esperança nostra. Déu vos salve, 

a vós cridem els desterrats fills d’Eva; 

a vós sospirem, gement i plorant  

en aquesta vall de llàgrimes. 

Ara doncs, advocada nostra, 

eixos ulls vostres, tan misericordiosos, 

gireu-los envers nosaltres; 

i després d’aquest exili, 

mostreu-nos Jesús,  

fruit beneït del vostre sant ventre. 

Oh clementíssima, Oh pietosa, 

Oh dolça sempre Verge Maria! 

Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu, 

perquè siguem dignes de les promeses del 

nostre Senyor Jesucrist. Amén. 
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FESTA DELS DOLORS 
Tridu preparatori: Dilluns, dimarts i dimecres, a les 8 del 
vespre, Missa a Santa Maria dels Turers. Presidirà l'eucaris-
tia i predicarà Mn.  Salvador Batalla Gardella, que en la se-
va joventut fou vicari a Santa Maria dels Turers . 
Divendres: A l'església de Santa Maria, a la una del migdia: 
Missa tot pregant pels difunts de la Germandat i de la Con-
gregació. A les 8 del vespre: Missa i a les 9 PROCESSÓ 
DELS DOLORS. Aquest any la pendonista de la Congrega-
ció és la Sra. Dolors Santaló Pons i la Pendonista de la Ger-
mandat és la Sra. Lídia Casellas Roura. 
PELS PARTICIPANTS A LA PROCESSÓ DELS DOLORS 
La recollida dels misteris i de les vestes s'ha de fer als locals 
de catequesi de Santa Maria, que s'hi accedeix pel carrer 
Navata 44. L'horari d'entrega és de les 8 a les 9 del vespre. 
Per passar de l'església als locals, i al revés, caldrà fer-ho 
sempre pel carrer. 

En les misses del 4 al  10 d’abril de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8 v   Tots els difunts 7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v 
Jaume Terradas i Dolors Bosch; Josep Duran Torrent, 
Joan Terradas Angelats, Salvador Palmada Busquets, 
Jordi Torrentà Oliveras, dif. del manípul dels Manaies 

7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Difunts del mes de març: Antoni Hostench (Aniv.) 7 t. Difunts del mes de març 

Divendres  
13  

Difunts de la Germandat i de la Congregació.  
Miquel Rustullet Culubret;   

Josep Ollé i Rosa Claveguera; Quimet Tarafa José 7 t.  Ànimes 

8 v Dolors Giralt; Dolors Serra; Maria Rosa 

Dissabte 8 v Jaume Castany Oriol (Aniv.)  7 t. Martí Ros Pujol 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;  Gna. Assumpció;   

11 m. 
Comunitat Parroquial 

 12 Comunitat Parroquial  

8 v. Difunts Parròquia  

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Consol Salas Comas,  de 91 anys 
Mercè Santamaria Buixadé, de 98 anys 

BENEDICCIO DE RAMS  
A BANYOLES 

 

 3/4 de 9 a l’Asil 

 2/4 de 10 a Les Carmelites 

 11 a Sant Pere 

 12 a Santa Maria dels Turers 

A Sant Pere la benedicció es farà a 
l’entrada de l'església i a Santa 
Maria davant dels locals de cate-
quesi (Carrer Navata 44). Caldrà 
evitar les aglomeracions i sempre 
fer ús de la mascareta. 

QUARESMA TEMPS DE PODA 
A vegades cal podar les branques mortes, la qual cosa im-

pedeix créixer l'arbre. A vegades toca donar pas a més vi-

da, més saba, més força. No sempre és fàcil, i cal saber 

com podar per a no fer atzagaiades amb el que som 

(perquè d'això estem parlant ara). 

En anar avançant la Quaresma se'ns planteja una ocasió 

privilegiada per a mirar a la pròpia vida. Podem demanar-

li a Déu llum per a despullar-la de branques seques... per-

què ens converteixi, una vegada i una altra, en arbre fron-

dós que doni ombra al caminant, al final del dia.  


