
La festa  més important que celebrem els cristians és la Resurrecció de Jesús, la Pasqua. Aquest és el 

fet fonamental de la nostra fe: Jesús mort i Ressuscitat!. La pasqua ens fa descobrir que viure d’acord 

amb l’estil de Jesús, estimant i perdonant, no porta al fracàs sinó a la vida, i que viure com va fer Jesús 

val la pena. I per poder-nos preparar per a la Pasqua se’ns proposa un temps que en diem la Quaresma: 

quaranta dies per intensificar la nostra pregària i sobretot el coneixement de Jesús. Així podrem anar 

descobrint, progressivament, com n’és de valuós que la nostra vida s’assembli una mica a la de Jesús. 

Dimecres passat, dia de cendra, Sant Pau ens deia: Ara és el temps favorable, ara és el dia de la salvació”.  

En la vida constantment hem d’escollir, de triar, entre dues o més opcions que tenim davant. Sovint 

aquest escollir té poca importància, però hi ha certes situacions  que ens hi juguem coses molt relle-

vants a la vida. Així podem definir la temptació: situar-nos en el moment que hem de decantar-nos per 

una o altra possibilitat. La primera lectura i l’Evangeli ens han presentat dos moments d’aquests, amb 

decisions ben oposades per part d’Adam i Eva (primera lectura) i Jesús (Evangeli). A Adam i Eva se’ls 

presenta el fet d’haver d’escollir amb una proposta que és mentida: “Si en mengeu sereu com Déu”. No 

veuen el perill i els atreu el que és prohibit. D’aquesta experiència n’aprenen quelcom nou: que van nu-

sos i que senten vergonya.  

Davant la debilitat d’Adam i Eva, a l’Evangeli hi trobem la fortalesa de Jesús. La primera proposta que 

li fan a Jesús és la de solucionar d’una vegada per totes les necessitats primàries: per això si posseeixes, 

no et mancarà res. La reacció de Jesús ens fa adonar que la vida va més enllà de les necessitats materials;  

i que més que  posseir moltes coses és molt important el fet de ser persona. Pel cristià el seu posseir és 

Déu.  La segona temptació: cercar el  prestigi, tot demanant proves a Déu. Li proposen a Jesús que de-

mani proves fefaents que confirmin la missió que Déu li ha encomanat. “Tira’t daltabaix, que Déu ja t’a-

judarà”. I la tercera temptació és cercar el poder i la glòria, encara que suposi un acte d’idolatria. No és 

la temptació provocada per la necessitat urgent 0 la por, sinó únicament pel desig de triomfar.  

En aquesta celebració fem nostra la pregària que farà el mossèn, en nom de tots, després de la comu-

nió: Déu ens dona el pa de vida, que renova els nostres cors. Aquest pa alimenta la fe, fa créixer l’espe-

rança i ens dona la força d’estimar.  
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Arxiprestat de Banyoles: XERRADES QUARESMALS 2023 

Dimarts , 28 de febrer: "La mort en la cultura". Per Josep Soler, Psicòleg 

Com la cultura de la nostra societat ha calat la mort com expressió artística  
i com ens ha definit en el concepte de la mort i com acostar-nos-hi. 

 

Dijous , 2 de març: "L'acompanyament en procés de mort". Per Carme de Castro, Metgessa.  
Com acompanyar en el dia d'avui a una persona i el seu entorn proper  

en aquesta situació íntima i important per ells. 
 

Dimarts , 7 de març "L'experiència cristiana de la mort". Per Sebastià Aupí, Capellà 

Com viure el comiat des de la fe i esperança cristiana com expressió d'agraïment. 

EL VALOR DEL DEJUNI 

El valor del dejuni consisteix no solament a evitar certs àpats, sinó a renunciar a totes les actituds, 

pensaments i desitjos pecaminosos. Qui redueix el dejuni simplement al menjar, està minimitzant el 

gran valor que té el dejuni. 

Si dejunes, que les teves obres ho demostrin! 

Si veus un germà que passa necessitat, tingues compassió d'ell. Si veus que un germà és reconegut, 

no en tinguis enveja. Perquè el dejuni sigui veritable no ho pot ser només de la boca, sinó que s'ha de 

dejunar dels ulls, les orelles, els peus, les mans, i de tot el cos, de tot allò interior i exterior. 

Dejunes amb les teves mans quan les mantens pures amb un servei desinteressat als altres. Dejunes 

amb els teus peus quan ets diligent en l'amor i el servei. Dejunes amb els teus ulls quan no els fixes 

en coses impures, o quan no esguardes els altres per criticar-los. Dejuna de tot allò que posa en perill 

la teva ànima i la teva santedat. Seria inútil privar el meu cos de menjar, però alimentar el meu cor 

amb deixalles, amb impuresa, amb egoisme, amb competències, amb comoditats. 

Dejunes de menjar, però et permets escoltar coses vanes i mundanes. També has de dejunar amb les 

teves orelles. Has de dejunar d'escoltar les coses que es diuen dels teus germans, les mentides que es 

diuen dels altres, especialment xafarderies, rumors o paraules fredes i perjudicials contra els altres. 

A més de dejunar amb la teva boca, has de dejunar de no dir res que faci mal a un altre. Perquè, de 

què et serveix no menjar carn, si devores el teu germà? Embelleix casa teva amb la modèstia i la hu-

militat mitjançant la pràctica de la pregària. El Senyor us concedirà transformar la vostra ànima en 

temple de la seva presència. 

(Sant Joan Crisòstom) 
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En les misses del  27 de febrer al 5 de març de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v  Tots els difunts;  7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v 
Joaquim Fernández Sanz; 

Pepita Castany i difunts de la seva família 
7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Maria Olivas 7 t. Josep Maria Boix Masramon 

Dijous  7,30  v Montse Quintanas; Lluïsa Castañer Feliu 7 t Ànimes 

Divendres   7 t Ànimes 7,30 v. Josep Soldevila 

Dissabte 8 v 
Joan Quintanas, Lola Llansó i família: 

Benet Tarradas Ferrer 
 7 t. 

Martí Ros Pujol (Aniv.);  
Família Costabella Casadevall  

Diumenge  

 

10 m.  Intenció Particular;    

11 m. 
 

Martirià Comalat Vilà  
Dolors Trias 

  
12 

Carme Palomeras Arboix i Dolors Vila Farrés;  
Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba;  

Neus Bustins (Aniv.); Amparo Ferrer Camós; 
Francesc i Josep Sitjà i Carme Comas 

8 v. Família Sarquella Comerma 

 

HA  REBUT EL BAPTISME: 
Nico Ezequiel Gallardo Reina 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Rosa Font Casadevall, 95 anys 
Amparo Ferrer Camós, de 48 anys 
Maria Costa Cots, de 94 anys 
Josep Liu Vila, de 89 anys 
Dolors Costa Llensa, de 84 anys 
Gaietana Arús Banet, de 96 anys 
Benet Tarradas Ferrer, de 83 anys 
Flora Rodríguez Cabrera, de 89 anys 

RECAPTAT A LA COL·LECTA  

DE MANS UNIDES (12/2/2023) 

Santa Maria 1.678,15 

Església Carmelites 220,00 

Església Clínica 393,00 

Sant Pere 777,16 

T OTAL 3.068,31 

DIMARTS: a 1/4 de 9 del vespre, als locals de catequesi, xer-
rada quaresmal sobre: “la mort en la cultura”, per Josep Soler, 
psicòleg 
 

VIACRUCIS QUARESMAL:  

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 

No podem sostenir una espiritualitat que oblidi el Déu totpoderós i creador. D’aquesta manera, acabaríem adorant altres poders 
del món, o ens col·locaríem en el lloc del Senyor, fins a pretendre trepitjar la realitat creada per ell sense conèixer límits. La 
millor manera de posar en el seu lloc l’ésser humà, i de posar fi a la seva pretensió de ser un dominador absolut de la terra, és 
tornar a proposar la figura d’un Pare creador i únic amo del món, perquè altrament l’ésser humà tendirà sempre a voler imposar 
a la realitat les seves pròpies lleis i interessos.  

(“Laudato si “75) 

LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 
A finals de juliol passat, la imatge de la Dolorosa que hi ha a 

Santa Maria dels Turers, va ser traslladada a Olot, als tallers 

del Sr. Joan Montero, per fer-hi unes tasques de manteni-

ment,  per tal de poder atirar el deteriorament que amb el  

pas del temps va sofrint a imatge. 

Dimarts passat, dia 21 de febrer, va retornar al seu lloc la 

imatge de la Mare de Déu dels Dolors. 


