
Coma de Vaca i pic de Bastiments 

Les lectures que hem escoltat avui ens porten a reflexionar sobre un tema fonamental en la 

nostra fe: la salvació que Déu ens ofereix, salvació que vol dir participar en la vida eterna, viure 

per sempre al costat de Déu. Per quin motiu Déu ens fa aquesta oferta? Per què Déu ens estima, i 

per això ens ofereix la salvació, i ho fa  perquè li dóna la gana, sense cap mèrit per part nostre. 

Déu ens estima per pura generositat.  La primera lectura ens ha subratllat que malgrat el poble 

d’Israel es fes el sord a les invitacions que Déu li feia, malgrat els jueus quedessin quasi aniqui-

lats, Déu no es desdiu de la promesa que els havia fet i, com que continua estimant a Israel, Déu 

segueix estimant, ajudant i vetllat pel seu poble.  

Una experiència semblant a la de la primera lectura la trobem en la carta de Sant Pau als cristi-

ans d’Efes, que hem escoltat fa un moment: “Déu ens ha estimat tant que ens ha donat la vida a 

nosaltres que érem morts per les nostres culpes. És per gràcia que Déu ens ha salvat”· I també l’E-

vangeli ens ha recordat :”Déu estima tant el món, que ens ha donat el seu fill únic, perquè no es 

perdi ningú dels qui creuen en Ell, sinó que tinguin vida eterna”. Déu estima al món amb bogeria. 

Ens estima tant que s’ha entestat en salvar-nos. Déu només estima, Déu només salva. Déu estima 

bojament  fins a entregar-nos el seu Fill Jesús, fins a donar sencerament la vida. Som estimats per 

Déu en Jesús!. I això no n’és d’important? O com que  ho hem sentit a dir tantes vegades ja no 

ens crida l’atenció? 

Si és Déu qui ens salva  quin és el nostre paper en tot aquest afer?. Per part nostre ens cal accep-

tar, respondre i col·laborar a la proposta de Déu. En la nostra vida de cada dia, quan estem 

malalts acudim al metge que és qui ens pot curar. Però el metge sol no ens traurà pas els mals 

sense la nostra col·laboració. Perquè els metge ens retorni a la salut  caldrà que nosaltres seguim 

el tractament que ens indiqui: medicaments, exercicis, dietes...  Salvant les distancies: qui ens sal-

va és Déu però no ho fa pas sense la nostra voluntat, sense que nosaltres l’acceptem i hi 

col·laborem.  

La paraula de Déu avui ens ha anunciat que Jesús ha vingut a salvar-nos a tots, però que aques-

ta salvació depèn, en certa manera, de cadascun de nosaltres. Podem acceptar aquesta salvació de 

Déu o refusar-la i viure a les fosques. Déu ens deixa  a nosaltres prendre la decisió.  
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LA CARITAT, VISCUDA SEGUINT LES PETJADES DE CRIST,  

MOSTRANT ATENCIÓ I COMPASSIÓ PER CADA PERSONA,  

ÉS L’EXPRESSIÓ MÉS ALTA DE LA NOSTRA FE I DE LA NOSTRA ESPERANÇA. 
 

La caritat s’alegra de veure que l’altre creix. Per aquest motiu, pateix quan l’altre està angoixat: sol, 
malalt, sense llar, menyspreat, en situació de necessitat… La caritat és l’impuls del cor que ens fa 
sortir de nosaltres mateixos i que suscita el vincle de la cooperació i de la comunió.  

«A partir de “l’amor social” és possible avançar cap a una civilització de l’amor a la qual tots pu-
guem sentir-nos convocats. La caritat, amb el seu dinamisme universal, pot construir un món 
nou, perquè no és un sentiment estèril, sinó la millor manera d’aconseguir camins eficaços de 
desenvolupament per a tothom» (FT, 183). 

La caritat és un do que dona sentit a la nostra vida, gràcies al qual considerem a qui es veu privat 
del més necessari com un membre de la nostra família, amic, germà. El poc que tenim, si ho com-
partim amb amor, no s’acaba mai, sinó que es transforma en una reserva de vida i de felicitat. Ai-
xí va succeir amb la farina i l’oli de la viuda de Sarepta, que va donar pa al profeta Elies (cf.1Re 
17,7-16); i amb els pans que Jesús va beneir, va partir i va donar als deixebles perquè els distribu-
ïssin entre la gent (cf. Mc 6,30-44). Així s'esdevé amb la nostra almoina, ja sigui gran o petita, si la 
donem amb joia i senzillesa.  
 

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

L’ALMOINA PENITENCIAL 
Una de les pràctiques recomanades durant la Quaresma és l’AL-

MOINA: el compartir quelcom del que tinc jo amb els que més 

ho necessiten i d’aquesta manera alleugerir la seva estretor.  Les 

aportacions que es rebin per aquesta finalitat es destinaran a 

CÀRITAS  per poder atendre les necessitats més urgents dels 

que hi acudeixen. 

DIA DEL SEMINARI 

El celebrarem el proper diumenge, dia 21 de març, amb el 

lema  Pare i germà, com Sant Josep.  Aquell dia dema-

nem a Déu que no faltin pastors al seu poble i susciti dig-

nes ministres de l’altar que els faci predicadors valents i 

pacífics de l’Evangeli. A més de la pregària també 

col·laborem-hi amb el nostre suport econòmic. 
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En les misses del  15 al 21 de març de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 
A Banyoles, i a d’altres indrets, s'acostumà celebrar la 
festa de la mare de Déu del Dolors, el divendres abans 
del dia de Rams. Un dels actes centrals de la diada és la 
Processó. Però aquest any, com ja és sabut, per motius 
de la pandèmia queda suspès aquest acte.  
Amb tot, aquell dia es preveu fer la celebració de la 
missa a Santa Maria dels Turers, a 2/4 de 8 del vespre, 
amb l’aforament permès per aquella jornada. (A dia 
d’avui és 30% de l’aforament que vol dir 130 persones.)  
 

Dilluns 7,30 v Pepita Castany i difunts de la  família; Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30 v Núria Bosch Font; Antoni Bosch Dutras 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v Francisqueta Ramió i Jaume Molas 7 t. Ànimes   

Dijous 7,30 v 
Francisco i Pepe Quer Palomeras; 

Dolors Torrent Garriga;  
7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v 

Josep Estudis Busquets; Josep Celrà; Josep Oller;  
Pepita Castany i Família; Josep Frigolé;  
Mn. Josep Pol Arau; Josep Ferrer Gifre; 

 Família Geli-Soler i Julbe Roda 

7 t. Difunts del mes de Febrer 

Dissabte 8 v 
Josep Maria Soldevila; Família Soldevila  

Teixidor; Mn. Sebastià Congost;  
Josep Güell i Maria Casademont 

 7 t. 
Famílies Vilà–Teixidor;  

Ros -Pujol; Miquel Martos;  
Pilar Artizà;  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Família Pagès Corominas; 

Vinicius Louiz de Souza 

Dolors Trias; Miquel Badosa i 
Consol Pujolràs 

11 m 
12 

Pere Grau Soler i Josefa Pardàs Carreras;  
Josep Pinatella; Francesc i Josep  Sitjà i Carme Comas; 

Joan Geli Soler; Josep Genover 

8 v. Comunitat Parroquial  

VIACRUCIS DURANT LA QUARESMA 
 
Santa Maria:   

Divendres  

a les 7 de la tarda 

Sant Pere:  

Dimarts  

a 2/4 de 7 de la tarda 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Mia Valentina Martínez Atencio 
  
HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 
 

Rosa Juanola Ripoll 89 anys 
Esteve Vilanova Canadell, de 95 anys 

Himne Quaresmal 

Jesús, oh sol que ens heu salvat, 
brilleu al fons dels nostres cors, 

ara que torna el dia clar 
i la nit fosca es va fonent. 

Ja que ens doneu temps de perdó, 
feu que el cor nostre us oferim 

purificat amb nostres plors, 
com holocaust, ardent d'amor. 

La font mateixa del pecat 
rajarà llàgrimes a dolls, 

si un vertader penediment 
trenca aquest cor, tan endurit. 
Arriba el jorn, el vostre jorn, 

i tot el món refluirà. 


