
Estem a Quaresma: Un temps de reflexió i de conversió. Un temps per intensificar l’escolta de la 
paraula de Déu, un temps perquè el nostre cor estigui disposat a canviar i assemblar-se  una mica 
més a l’estil de Jesús. La primera lectura, un fragment que té per protagonista Abraham, ens ha 
mostrat com Déu l’ha convidat a posar-se en camí. Déu proposa a Abraham que deixi la seguretat 
del seu país, de la seva família, i que es llenci a l’aventura. Això voldrà dir confiar en Déu i posar-se 
totalment a les seves mans. Aquesta escena del llibre del Gènesi és una imatge de la nostra vida. 
Déu constantment ens crida  a sortir del nostre conformisme i acceptar els seus camins i projectes. 
Aquest descobrir quin és el meu camí pot ser una bona tasca per aquesta Quaresma que vivim.  

A l’Evangeli de diumenge passat se’ns presentava a Jesús temptat pel mal, posat a prova, propo-
sant-li  que acceptés el camí del poder, de la vida fàcil, fent senyals espectaculars. I la reacció de Je-
sús és dir. “fuig d’aquí, Satanàs” i acceptar  el camí no sempre fàcil que Déu Pare li havia assenyalat. 
En contraposició amb la lluita de Jesús amb el mal, en la temptació, avui l’Evangeli ens presenta a 
Jesús radiant, gloriós, transparent, portant a plenitud del pla de Déu. Això queda escenificat amb la 
presència de Moisès i Elies, que representen la Llei i els profetes de l’Antic Testament. Aquest Jesús 
gloriós i resplendent ens és presentat com el fill de Déu, igual com va passar allà al riu Jordà el dia 
del seu Baptisme. Aquets Jesús, fill de Déu estimat, és aquell a qui hem d’escoltar. Precisament la 
Quaresma ens convida a escoltar, amb més insistència, la  veu de Jesús. L’escolta de Jesús anirà 
transformant la nostra vida. 

La vida de cada dia no sempre és fàcil. Hi ha moments d’incertesa, de por, de dubte. Llegint l’E-
vangeli d’avui ens adonem que el nostre destí és ple de llum i radiant. Quin camí va fer Jesús?  Va 
haver de passar per l’abandonament, pel sofriment fins a la mort. Però el dia de Pasqua Jesús va res-
suscitar. El camí pot ser ple d’entrebancs, però sabem que al final ens espera l’abraçada del Pare. 
Tot fent camí  vers la Pasqua, que les dificultats presents no ens desanimin.  

Jesús a l’Evangeli ens ha dit: “Aixequeu-vos, no tingueu por”.  Confiem en la força del Senyor i 
tirem sempre endavant. Fem nostra la pregària del Salm: “Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi 
mai, aquesta és l’esperança que posem en Vós”.  
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5 de març de 2023 

Arxiprestat de Banyoles: XERRADES QUARESMALS 2023 

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. 

40 DIES DE DESERT 
 

Només hi ha una manera de travessar un de-

sert. Només una. Un cop t’hi has endinsat avi-
at sobrevé la set. La calor es torna insuporta-

ble i les cames pesen tones entre la sorra. Co-
mencen els dubtes i un canviaria de direcció 
buscant una drecera, una sortida ràpida. Però 

si dones la volta, si canvies de direcció, aques-
ta temptació vindrà una vegada i una altra. 
Acabaràs donant voltes sobre tu sense sortir 

d'aquesta mar de sorra i dunes. 
Només hi ha una manera de travessar un de-

sert i és mantenir la direcció que un portava 
determinada a l'inici. L'important llavors és 
saber resistir, és ser fidel al rumb primer, 

quan la calor fon les conviccions que et van 
fer entrar en aquest lloc dur i difícil. 
La nostra vida té molt de desert: una relació 

de parella, una vocació, un voluntariat o una 
carrera. Són experiències que poden tornar-se 

monòtones, àrides, en les quals un canviaria 
de direcció buscant la promesa d'un aire més 
fresc. Però només arriba fins al final qui és ca-

paç de sols mirar  cap endavant, qui es manté 
fidel a la paraula donada, qui dona valor al 

seu compromís en l'alegria i el dubte. 
Charlie Gómez-Vírseda, sj  

Romeria de Banyoles al Mont 

Diumenge, 12 de Març 
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En les misses del  6  al 12 de març de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v Família Butiñà; Carme Teixidor Crous; Tots els difunts  7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Josep Félez i Lídia Fané; Antoni Hostench 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Família Pujolás Butiñà; Intenció Particular 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v 
En acció de gràcies a la Mare de Déu del Collell; 
Maria Rosa; Francisqueta i Àngela Teixidor Cos;  

En acció de gràcies;  
7 t Ànimes 

Divendres   7 t Difunts del mes de febrer 7,30 v. Difunts del mes de febrer 

Dissabte 8 v 
Hna. Concepción Benito, F.S.J. Butiñana; Francisqueta 

Teixidor; Josep i Margarita Brunsó;  
Família Esparch -Buch i Família Gratacós-Boix 

 7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

 

10 m. 
 Intenció Particular;  Joan Serra;  

Difunts Oller-Ametller; Famílies Figueras-Font  
11 m. 

 
Comunitat Parroquial 

12 
Maria Planas (Aniv.) i Gregori Casals; Rosa Roca Masó; 

Lluís i Mercè Anglada i família 

8 v. Comunitat Parroquial  

DIMARTS: a 1/4 de 9 del vespre, als locals de catequesi, xerrada qua-

resmal sobre: "L'experiència cristiana de la mort". Per Mn. Sebastià 

Aupí.  

DIMECRES: a la Parròquia de Sant Pere, de 6 a 7 de la tarda: Vetlla de 

pregària amb exposició del Santíssim. 

DIVENDRES: a Sant Pere a les 7 de la tarda i a Santa Maria a 2/4 de 8 

del vespre, Missa tot pregant per aquelles persones de les nostres parrò-

quies que han mort durant el passat mes de febrer. 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Gladis Moreira Infante, de 79 anys 
Rosita Camps Pagès, de 98 anys 
Isidre Sala Grabuleda, de 75 anys 
Josep Puigdemont Compte, de 73 anys 
Mercè Juanola Torrent, de 82 anys 

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 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Vull sentir-me, Senyor, com Pere, Jaume i  Joan, invitat a pujar amb tu  
a la muntanya,  lloc de tranquil·litat i de pau,  lloc de pregària,  
de trobada amb el misteri de Déu. I experimentar- te en la teva lluminositat  
i grandesa, com el Fill estimat del Pare que omple la meva vida d'amor i de sentit. 
Vull, Senyor, participar de la teva conversa amb Moisès i Elies i amb tants altres homes i dones  
que al llarg de la història i avui han rebut i transparentat la teva llum i m'animen en el camí. 
Gràcies, Senyor Jesús, pels moments de transfiguració que m'has permès de viure al llarg de la vida, 
moments d'immensa felicitat que em fan dir, com Pere: «Que n'estic, de bé, aquí!». 
Moments que voldria fer eterns, i que d'alguna manera avancen el cel, perquè em fan experimentar 
la meravella de la vida, plena de sentit i llum, malgrat els dubtes i els interrogants, 
que puc viure amb tota confiança, perquè sé que ets a prop meu. 
Gràcies perquè aquests moments de transfiguració em sostenen en la lluita diària  
i m'ajuden a mantenir-me ferm en les hores d'angoixa i de foscor. 

“La missa de cada dia “ març 2023) 


