
Tot just començada la Quaresma avui a l’Evangeli llegim l’escena on hi apareix Jesús transfigurat, 

radiant, resplendent, i que és presentat com el Fill de Déu a qui cal escoltar. Jesús ja feia un temps 

que havia començat la seva predicació i al seu entorn ja hi creixia una certa oposició, pel que deia i 

feia. És llavors que Jesús comença  a prevenir als seus deixebles de tot el que li espera: que serà per-

seguit i fins i tot serà condemnat a mort, però que després ressuscitarà. L’escena d’avui cal situar-la 

en aquest context i és per fer  veure als deixebles que malgrat les dificultats per les que haurà de 

passar Jesús, Ell és el fill de Déu a qui cal escotar. I  que al final de tot plegat hi ha la glòria, la victò-

ria sobre el mal i la mort. Nosaltres, tot fent camí cap a la Pasqua, ens trobarem abans amb el Jesús 

perseguit, ultratjat,  condemnat a mort i crucificat. Però no ens podem quedar aquí, ens cal arribar 

fins a la Pasqua.  

L’escena de l’Evangeli: segueix l’esquema d’una manifestació de Déu, com d’altres que trobem a la 

Bíblia (al Sinaí...). Aquest passatge evangèlic podem veure-hi molts elements comuns amb l’escena 

del Baptisme de Jesús al Jordà.   La transfiguració se situa dalt d’una muntanya, amb llums i res-

plendor, amb personatges importants per a la fe dels jueus, amb núvols d’entre els que en surt una 

veu. Tots ells són elements que ens fan pensar en un ambient de pregària, de trobada amb Déu. 

Parlar de vestits fulgurants com diu el text, és per dir-nos que el destí final,  de Jesús i nostre,  no és 

el fracàs sinó la glòria. I la veu del cel ens recorda que això de seguir a Jesús no és cap bogeria sinó 

que forma part del pla del mateix Déu.  

La nostra participació a l’Eucaristia la podem relacionar, d’alguna manera, amb l’escena de l’Evan-

geli que hem escoltat. Jesús convida a uns deixebles seus a acompanyar-lo. Jesús ens convida a nos-

altres a seure a la seva taula. Els nostres ulls hi veuen el pa i el vi, però per la força de l’Esperit esde-

vindran el Cos i la Sang de Jesús. Aquesta és la nostra vivència de la transfiguració.  Després de la 

visió  els deixebles són convidats a baixar de la muntanya per tornar a la vida de cada dia.  En aca-

bar al missa nosaltres serem convidats a tornar a la nostra vida de cada dia , per viure la nostra fe en 

Jesús i per ser-ne testimonis.  

Ara, alimentats per la paraula de Déu, i enfortits amb el Cos i la Sang de Jesús  que rebrem a la 

comunió, disposem-nos a continuar el nostre camí Quaresmal que ens ha de portar a la Pasqua.  

Mont Tabor: Basílica de la Transfiguració 
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L’ESPERANÇA COM A ”AIGUA VIVA”  

QUE ENS PERMET CONTINUAR EL NOSTRE CAMÍ.  

La samaritana, a qui Jesús demana que li doni beure al costat del pou, no com-

prèn bé quan Ell li diu que podria oferir-li «aigua viva» (Jn 4,10). Al principi, 

naturalment, ella pensa en l’aigua material, mentre que Jesús es refereix a 

l’Esperit Sant, aquell que Ell donarà en abundància en el Misteri pasqual i 

que infon en nosaltres l’esperança que no defrauda. A l’anunciar la seva pas-

sió i mort Jesús ja anuncia l’esperança, quan diu: «I el tercer dia ressuscita-

rà» (Mt 20,19). Jesús ens parla del futur que la misericòrdia del Pare ha obert 

de bat a bat. Esperar amb Ell i gràcies a Ell vol dir creure que la història no 

acaba amb els nostres errors, les nostres violències i injustícies, ni amb el pe-

cat que crucifica l’Amor. Significa saciar-nos del perdó del Pare en el seu Cor 

obert. 
 

En l’actual context de preocupació en el que vivim i en el que tot sembla fràgil i 

incert, parlar d’esperança podria semblar una provocació. El temps de Quaresma està fet per a esperar, per 

a tornar a dirigir la mirada a la paciència de Déu, que continua tenint cura de la seva Creació, mentre que 

nosaltres sovint la maltractem (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33; 43-44). És esperança en la reconciliació, a la 

qual sant Pau ens exhorta amb passió: «Reconcilieu-vos amb Déu» (2 Co 5,20). En rebre el perdó, en el Sa-

grament que es troba en el cor del nostre procés de conversió, també nosaltres ens convertim en difusors 

del perdó: en haver-lo acollit nosaltres, podem oferir-lo, essent capaços de viure un diàleg atent i adoptant 

un comportament que conforti a qui es troba ferit. El perdó de Déu, també mitjançant les nostres paraules i 

gestos, permet viure una Pasqua de fraternitat. 
 

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

Pou de S. Pau a Tars (Turquia) 

EL PERDÓ 

Potser és una de les dimensions més 
profundes de la vida. Experimentar la 
vulnerabilitat. Ferir a qui estimes. Fa-
llar a qui es fia de tu. Saber que no hi 
ha marxa enrere, que els gestos, o les 
paraules, o les accions, ja han desenca-
denat huracans ... I, no obstant això, 
descobrir l'altra lògica. No la de la ran-
cúnia i la venjança. No la del greuge 
sense sortida. No la del retret definitiu. 
Sinó la disposició per ajudar a curar. La 
del mantenir els ponts estesos. La d'es-
timar o ser estimat. 

LA BOGERIA DE L’EVANGELI 

Et van dir boig a tu. I als teus. I a molts altres homes i dones al 
llarg de la història. Els hi ha dit trastornats, bojos, insensats, 
llunàtics ... perquè l'evangeli ho capgirava una mica tot. Avui 
tot és més subtil, però al cap i a la fi segueix havent-hi qui pen-
sa, burleta, que això de prendre’s massa seriosament el teu pro-
jecte té una mica de bogeria ... I què importa el que diguin? Qui 
és el boig, i qui l'entenimentat? És veritat que pot semblar te-
merari arriscar-se a estimar a la teva manera, a gastar la vida 
sense massa reserves, a buscar-te encara que tu  se'ns amaguis 
una mica. I, malgrat tot, és millor ser capaços de viure aquesta 
lògica que ens fa els més bojos del món, i els més humans. 

https://pastoralsj.org/ 
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En les misses del  1er al 7 de març 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 Guardiola 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v Difunts Guardiola 7 t. Ànimes   

Dijous 7,30 v Difunts Ribas Tenas 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v Difunts Ribas Tenas 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Antoni Hostench; Carme Teixidor Cros 7 t. 
Pilar Artizà; Família Costabella  

Casadevall; Emília Canadell; Ra-
mon Coderch; Teresa Xargay 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  Joan Serra (Aniv.). 

Alfons Julià Juanola 11 m 
12 

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba;  
Neus Bustins (Aniv.)  

8 v. 
Josep Pinatella; Josep Sitjà i Maria Salvatella;  

Jordi Iglesias i Mª Carme Guinó 

VIACRUCIS DURANT LA QUARESMA 
 
Santa Maria:   

Divendres  

a les 7 de la tarda 

Sant Pere:  

Dimarts  

a 2/4 de 7 de la tarda 

 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Ana Maria Risco Gordillo, de 94 anys 
Lluís Hospital Comas, de 90 anys 

SANTA MARIA:  

PETITES MILLORES 

El vitrall del Baptisme del Jesús, entrant 

a l’església a mà esquerra, per la part 

exterior està protegit per una contrafi-

nestra. La que hi havia, amb el pas del 

temps, estava molt  deteriorada degut a 

les inclemències del temps i a l’envelli-

ment de la fusta. Darrerament s’ha 

substituït tota la finestra exterior que 

era  amb marc de fusta, per una de nova 

amb marc d’alumini. S’ha aprofitat per 

fer la neteja exterior del vitrall.  

Cada matí 

Cada matí surts al balcó i contemples l'horitzó 

per veure si torno. 

Cada matí baixes saltant les escales 

i arrenques a córrer pel camp 

quan m'endevines a la llunyania. 

Cada matí em talles la paraula,  

t'abalances sobre mi 

i m'envoltes amb una abraçada rodona  

el cos sencer. 

Cada matí contractes la banda de músics 

i organitzes una festa per mi per l'ample món. 

Cada matí em dius a cau d'orella 

amb veu de primavera: 

avui pots començar una altra vegada. 
(Patxi Loidi) 


