
Els Evangelis d’aquests  diumenges ens van presentant qui és Jesús. Diumenge passat, amb la sama-

ritana, Jesús era l’aigua viva, que qui en beu ja no té mai més set. Avui Jesús és presentat com la llum 

per a tothom qui el vulgui seguir. I diumenge vinent, amb la resurrecció de Llàtzer, ens presentaran a 

Jesús com el qui dona vida.  La primitiva església, que feia servir aquests textos per la preparació del 

Baptisme, considerava el baptisme com una il·luminació, com el pas de les tenebres a la llum. Preparar

-se pel baptisme era preparar-se per rebre la il·luminació de Jesús. Tant la samaritana com el cec, van 

descobrint progressivament a Jesús. En el cas del cec, amb el fang als ulls, va a rentar-se  a  Siloé 

(recorda el Baptisme) i comença a veure i a descobrir el qui l’ha curat, a qui  més tard arribarà a con-

fessar-lo com el “Fill de l’home”.  Aquest hauria de ser el nostre camí: un anar obrint els ulls de la fe per 

acollir plenament aquesta llum que ens és donada.  

Si ens fixem en el cec  ens adonem que de dificultats no li’n varen pas faltar: el tiren fora de la sinago-

ga i fins i tot els seus mateixos pares se’n desentenen. Però malgrat les dificultats el cec és constant: es 

fia de Jesús, fa tot el que li diu fins que arriba a descobrir la llum. Si nosaltres lluitem amb fermesa, 

confiant en Jesús, sempre acabarem guanyant. La vida del cec canvià radicalment: el seu entorn conti-

nuava essent el mateix, però ell ho veia d’una manera nova, tot més lluminós. La nostra fe ens ajuda 

que tot ho puguem veure des d’una perspectiva diferent: veure les coses amb la llum de Déu, que és 

qui ens fa descobrir la seva presència amorosa en mig nostre. 

Com nosaltres podem manifestar aquesta llum que ens fa descobrir  qui és Jesús? Sant Pau, a la sego-

na lectura, ens ha donat unes pistes:  Cal manifestar aquesta llum amb la nostra manera de viure: 

“viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de 

veritat”. Si volem ser conseqüents amb el nostre baptisme, si volem viure seguint la llum de Jesús ens 

caldrà ser constructors de bondat, de justícia i de veritat. 

En aquesta Quaresma, deixem-nos guiar per Jesús i repetim sovint allò que cantàvem en el salm: “El 

Senyor és el meu pastor, no em mancarà mai res”.  

DIUMENGE 4 DE QUARESMA “A”: 19 de març 2023 

Jerusalem: Restes de Siloé 



19 de març de 2023 
40 DIES DE RECONCILIACIÓ 

Si necessitem un do en el nostre temps, aquest és el de la reconciliació. L'an-
hela el nostre cor i els llocs violentats del nostre món. Hi ha tantes pors que 
ens porten a tancar fronteres, a formular judicis, i a establir divisions... i hi 
ha Algú obstinat a fer-nos homes i dones capaces de perdó: d'estimar a les 
persones tal com són i de fer-los pressentir, més endins de les seves ferides, 
la seva pròpia bellesa. 
No podem desitjar un món més reconciliat si no treballem cadascun per 
obrar aquesta reconciliació  des de dintre i per a això necessitem sentir-nos 
de la mateixa pasta que els altres, igual de maldestres i de necessitats. Déu 
reconcilia en Jesús (assumeix en ell, abraça en ell) tota la història humana, i 
aquesta és la bona notícia: que som acceptats de manera irrevocable sense 
haver de treure res de nosaltres, sense haver d'ocultar res. 

Celebrar la reconciliació és acollir, una vegada i una altra, aquest 'Sí' a la 
nostra vida, a cada vida, amb tot. I sentir, per uns instants, conciliada la nos-
tra existència, nova sota una altra llum. A través de gestos molt senzills, en 

tants escenaris quotidians, entregant-nos els uns als altres, fins a setanta vegades set, aquesta veu que val 
una vida sencera: «t’estimo i et perdono». 
Fa uns anys una amiga em deia que per molt que ho intentéssim mai arribaríem a estimar tan lliure i gene-
rosament com Jesús, i llavors li vaig donar la raó, però em va impressionar descobrir que el que se'ns rega-
la és «el mateix Esperit» que a Ell el va portar a estimar i a perdonar així… Per què no podríem estimar a 
l’estil de Jesús  si nosaltres si el deixem fer? 

Mariola López Villanueva  

 

AVUI: DIA DEL SEMINARI 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA 

PREGÀRIA A SANT JOSEP 
Pare, gràcies per la persona i el testimoni de Josep, a qui vas confiar el teu Fill fet home i la seva mare, Maria.  

Ell, amb la seva fidelitat i confiança, el seu amor i fortalesa,  va acomplir de forma exemplar  

la seva missió de custodi i de guia de la família en la que el teu Fill es va forjar com a home. 

Gràcies perquè Josep va ser com un sagrament de la teva sol·licitud paterna  

envers el teu poble i envers tota la humanitat. 

No endebades el teu Fill va triar l'expressió «Abbà»-Pare per adreçar-se a tu i per fer-nos comprendre  

que ets un Déu tendre, amorós i protector, al qual ens podem adreçar amb tota confiança i familiaritat. 

És el que va viure i aprendre a casa, amb Josep i Maria. 

Gràcies, Pare, perquè Josep és per a nosaltres un exemple de resposta a la teva crida  

a col·laborar en els teus plans, que ens ajuda a superar  

les nostres pors i els nostres criteris des de la confiança en la teva promesa. 

Pare: ajuda'ns, seguint l'exemple de Josep, a no cercar cap protagonisme, sinó la presència i el treball silenciós, 

constant i fidel, i a valorar les persones anònimes gràcies a les quals 

es va construint l'Església i el món en l'amor fratern i solidari. 
(“La missa de cada dia” març 2023) 
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En les misses del  20  al 26 de març de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v 
 Difunts família Granés i família Costa;  

Manel Sánchez B.  i Quimeta Bonaventura Arnau;  
Tots els difunts   

7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Família Prujà Viñas 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v 
Germán Granés; Miquel Badosa Heras i  

Consol Pujolràs 
7 t. Maria Jordà 

Dijous  7,30  v Família Agustí Boschdemont 7 t Ànimes 

Divendres   7 t Ànimes 7,30 v. Comunitat Parroquial 

Dissabte 8 v Dolors Malagelada  7 t. 
Lurdes Olivé i Martirià  

Canadell; Teresa Xargay i  
Ramon Coderch 

Diumenge  

 

10 m. 
Intenció Particular; Joaquim Tarafa José (Aniv.)  

i Carme Riera Pujol; Felip Sánchez Matas  
i Encarna Malagón Marchal; 11 m. 

 
Pere Pagès i Jovita Heras;  

Miquel Badosa i Consol Pujolràs 
12 Lluís Genover; Gladis Moreira 

8 v. Pilar Álvarez  

DILLUNS: CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE SANT JOSEP.  

Donat que el dia 19 de març s’escau en diumenge de Quaresma, la cele-

bració litúrgica de Sant Josep es trasllada al dilluns. Com que Sant Jo-

sep és el patró de les  Religioses de la Clínica  i de les Butinyanes, 

aquest dilluns, a les 11 del matí, hi haurà la Missa de Sant Josep a la 

capella de La Clínica. 

CANVI D’HORA: El darrer cap de setmana del mes de març, entrem a 

l’horari d’estiu. Per aquest motiu a Santa Maria, la Missa del vespre , de 

dilluns a divendres, passarà a celebrar-se a les 8 del vespre, en lloc de 

2/4 de 8. El canvi serà a partir del  dilluns, dia 27. 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Montserrat Vallès Vallès, de 88 anys 
Narcisa Sala Comamala, de 104 anys 

EL COFRE DE L’AVI 

Un avi sol i molt malalt tenia quatre fills, però cap no se'n preocupava. Se li va ocórrer una idea genial. 

Aprofità un cofre vell i el posà en el centre de la seva humil cabana. Un dels fills, intrigat, li preguntà: 

-Què hi guardes, aquí? 

-Aquí hi ha tota la meva herència per quan arribi l'hora. Llavors, cada dia un fill li portava llet i mel. 

L'avi morí i els quatre fills s'abraonaren damunt el cofre. Sorpresa: l'únic que trobaren fou un tros de pa-

per escrit a mà: «Fills meus: l'autèntic amor es dóna gratuïtament sense esperar recompensa. La meva 

herència és que aprengueu a estimar; el meu únic llegat és donar-vos les gràcies pel que m'heu donat en 

vida». 

Amb llàgrimes als ulls, li donaren una sepultura digna, i un d'ells, quan llançà la darrera palada de terra, 

se n'acomiadà dient: 

-Et prometo que estimaré sense esperar res a canvi! 

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 


