
L’Evangeli de Sant Marc comença explicant-nos com Jesús és batejat per Joan al riu Jordà. I 

en aquest moment Jesús és proclamat com a Fill de Déu: “Aquest és el meu fill estimat, escol-

teu-lo”.  A Jesús li deuria costar lo seu assimilar  aquesta proclama.  Calia digerir tot això, 

reflexionar-ho, necessitava agafar forces  per acceptar la missió de Déu li confiava. Per això 

l’Esperit empeny a Jesús al desert. El desert que és lloc de silenci, de reflexió, de  purificació 

i també lloc de prova. I en aquest indret és temptat per Satanàs. Satanàs que és símbol de 

l’oposició a Déu, Satanàs que vol apartar a Jesús del camí que Déu li Pare li demana.  I ens 

diu el text que “l’alimentaven els àngels”, o sigui que Déu protegeix a Jesús, no el deixa sol, 

en els moments de temptació i en els moments de prova.  

Superat aquest període de prova Jesús comença la seva predicació: “s’ha complert el temps 

i el Regne de Déu és a prop”. Aquestes paraules ens recorden les de Sant Pau que escoltaven 

el dimecres de cendra, tot començant la Quaresma: “Ara és el temps favorable, ara és el dia 

de la salvació”  El regne de Déu ja comença. El Regne de Déu que és ben diferent dels regnes 

del nostre món. El regne que anuncia Jesús és un regne de veritat, un regne de vida i de 

llum, un regne on tots hi podem viure com a germans els uns dels altres i viure tots plegats 

com a fills estimats de Déu. Un regne sense guerres, ni fam, ni baralles ni divisions.  

Però per construís aquest regne se’ns demana la nostra col·laboració. Aquest regne no es 

construirà pas sense nosaltres. Per això la invitació que ens fa avui l’Evangeli, és una invita-

ció a  la conversió,   a girar el nostre cor i la nostra mirada vers Déu. Hem de deixar que l’Es-

perit pugui modelar el nostre cors, hem de demanar que es faci realitat en nosaltres el Reg-

ne de Jesús. Tots plegats hem de fer possible  un món diferent on es visquin els valors que 

Jesús ens ha portat.  

La Quaresma és una invitació a apropar-nos a Déu. Recordem les paraules de Jesús: 

“convertiu-vos i creieu en l’Evangeli” Que la nostra Quaresma sigui fer vida aquest consell de 

Jesús i això sigui l’inici d’una vida nova.  

DIUMENGE 1 DE QUARESMA “B” : 21 de febrer de 2021 

Qumran: a Tocar de la Mar Morta 



21 de Febrer de 2021 

La fe ens crida a acollir la Veritat  i a ser testimonis,   
davant Déu  i davant els nostres germans i germanes 

 

En aquest temps de Quaresma, acollir i viure la Veritat que es va manifestar 
en Crist significa abans que res deixar-se prendre per la Paraula de Déu, 
que l’Església ens transmet de generació en generació. Aquesta Veritat no 
és una construcció de l’intel·lecte, destinada a unes poques ments escolli-
des, superiors o il·lustres, sinó que és un missatge que rebem i podem com-
prendre gràcies a la intel·ligència del cor, obert a la grandesa de Déu que 
ens estima abans que nosaltres mateixos en siguem conscients. Aquesta Ve-
ritat és Crist mateix que, assumint plenament la nostra humanitat, es va fer 
Camí —exigent però obert a tots— que duu a la plenitud de la Vida.  
 

El dejuni viscut com a experiència de privació, per als qui el viuen amb senzille-
sa de cor porta a descobrir de nou el do de Déu i a comprendre la nostra 
realitat de criatures que, a la seva imatge i semblança, troben en Ell el seu 
acompliment. Fent l’experiència d’una pobresa acceptada, qui dejuna es fa 
pobre amb els pobres i “acumula” la riquesa de l’amor rebut i compartit. 
Entès i posat així en pràctica, el dejuni contribueix a estimar Déu i el proïs-
me en tant que, com ens ensenya sant Tomàs d’Aquino, l’amor és un movi-
ment que centra l’atenció en l’altre considerant-lo com un mateix (cf. Fratelli 
tutti, 93). 
 

La Quaresma és un temps per a creure, és a dir, per a rebre Déu a la nostra vida 
i permetre-li “fer estada” en nosaltres (cf. Jn 14,23). Dejunar significa allibe-
rar la nostra existència de tot el que ens fa nosa, fins i tot de la saturació 
d’informacions —veritables o falses— i productes de consum, per tal d'o-
brir les portes del nostre cor a Aquell que ve a nosaltres pobre de tot, però 
«ple de gràcia i de veritat» (Jn 1,14): el Fill de Déu Salvador. 

(MISSATGE DEL SANT PARE per a la Quaresma de 2021) 

CONVERTEIX-TE I CREU EN L’EVANGELI 
 

«Converteix-te i creu en l'Evangeli». Una frase que  va directament al cor.... Allà on neix l'a-
mor més gran, capaç de donar fruit. Allà on el jo aprèn a estimar el tu. Allà on s'aprèn que 

en cada tu hi ha un anhel d'infinitud que només el Tu etern pot satisfer.... 
Es parla que vivim un hivern de la fe. I el món, avui, viu un altre fred, no cal explicar per 

què: el de la por, el de la nostàlgia, el de la pèrdua, el de la distància, el del dubte, el de la 
injustícia i el de l'adversitat ... Potser aquest any ja ens hàgim adonat que la vida té sentit 

des de la fe, l'esperança i l'amor. La Quaresma arriba de nou cridant a acollir la Bona Notí-
cia des del descobert, des de dins, des de la conversió. Les llavors a l'hivern, semblen mor-

tes, però no ho estan. La fe, en aquest temps, tampoc: la quaresma és un temps per confi-
ar, però només en l'essencial. Perquè encara que «ets pols i a la pols tornaràs», el que és 
autèntic es descobreix servint i estimant, com Aquell que és el camí,  la veritat i la vida. 

Sergio Gadea, sj  https://pastoralsj.org/ 
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En les misses del  22  al 28 de febrer de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                          A Sant  Pere 

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

Dimarts 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. A la Mare de D. del Remei 

Dimecres 7,30 v Maria Pagès Canadell (Aniv.) 7 t. Ànimes   

Dijous 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial 7 t. 
Joaquim Camós Ramió; Pilar 
Artizà; Anna Mª Bonaventu-

ra;  Lourdes Olivé (Aniv.) 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;   

Pere Pagès i Jovita Heras  11 m 12 
Pepita Castanys i Difunts de la família; Joan Ros;  

Francisco Duran 

8 v. Joaquim Fernández Sanz 

VIACRUCIS DURANT LA QUARESMA 
 
Santa Maria:   

Divendres  

a les 7 de la tarda 

Sant Pere:  

Dimarts  

a 2/4 de 7 de la tarda 

Déu omnipotent, feu que les celebracions anyals 

de la santa Quaresma ens siguin profitoses  per 

a conèixer més i més el misteri de Crist i per a 

viure’l d’acord amb les seves exigències. 

 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Maria Olivas Reverter, de 97 anys 

Aportació a la Col·lecta de MANS UNIDES 

Església de Santa Maria 1.878,90 

Parròquia de Sant Pere 938,40 

Església de les Carmelites 535,00 

Església de de la Cínica 320,00 

Església Asil 167,40 

TOTAL 3.840,20 

CREU PESADA 
 Un jove, ja no podia més amb els 

seus problemes. Va caure de ge-

nolls, pregant:  

Senyor, no puc seguir. La meva creu 

és massa pesada-. 

El Senyor, com sempre, va acudir i li 

va contestar:  

-Fill meu, si no pots portar el pes de 

la teva creu, guarda-la dins d'aques-

ta habitació. Després, obre l'altra 

porta i tria la creu que tu vulguis-. El 

jove va sospirar alleugerat.  

-Gràcies, Senyor-, va dir, i va fer el 

que li havia dit. 

En entrar, va veure moltes creus, al-

gunes tan grans que no podia veure 

la part de dalt. Després, va veure 

una petita creu recolzada en un ex-

trem de la paret.  

-Senyor, va murmurar, vull aquesta 

que està allà-, va dir assenyalant-la. 

I el Senyor va contestar:  

- Fill meu, aquesta és la creu que 

acabes de deixar. 


