
 
 
 

 
 

PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU. 

Del papa Francesc 
 

Oh Maria, Vós resplendiu sempre en el nostre camí  
com a signe de salvació i d’esperança.  
Nosaltres ens confiem a Vós, Salut dels malalts,  
que prop de la Creu vau ser associada al dolor de Jesús, 
mantenint ferma la vostra fe. 
 

Vós, Salvació de tots els pobles,  
sabeu de què tenim necessitat  
i estem segurs que proveireu,  
perquè, com a Canà de Galilea,  
pugui retornar l’alegria i la festa  
després d’aquest moment de prova. 
 

Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor,  
a conformar-nos a la voluntat del Pare  
i a fer el que ens dirà Jesús,  
que ha pres sobre seu els nostres sofriments  
i ha carregat els nostres dolors  
per conduir-nos, a través de la Creu,  
a l’alegria de la Resurrecció. 
 

Sota el vostre mantell ens emparem,  
Santa Mare de Déu;  
escolteu les nostres pregàries en tota necessitat  
i aparteu-nos sempre dels perills,  
Verge, gloriosa i beneïda. Amén. 
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QUART DIUMENGE DE QUARESMA 
“LÆTARE” 

 
“VÓS SOU LA LLUM DEL MÓN”. 

 
om a la meitat del camí quaresmal. Per això, la invitació a 
l’alegria en aquest IV diumenge de Quaresma, anomenat 
“Lætare” –Alegreu-vos–. 
Podríem resumir l’evangeli i el missatge de la Paraula de 

Déu d’avui amb una professió de fe: “Vós sou la Llum del món”. 
Llum que venç les tenebres del pecat. Llum que il·lumina el nostre 
camí i ens fa obrar “tota mena de bondat, justícia i veritat” (segona 
lectura). Llum que fa més viva la nostra fe en aquell qui és la Llum, 
el Salvador, el Redemptor. Llum que ens desperta i ens desvetlla per 
ser “homes nous” de veritat. Deixem-nos il·luminar per aquesta 
llum! “Desvetlla’t, tu que dorms, ressuscita d’entre els morts i el 
Crist t’il·luminarà”. 
Aquesta llum, a vegades, és molesta: descobreix les intencions del 
cor, posa al descobert les nostres mancances, el nostre pecat. 
Per això la reacció dels qui escolten Jesús és diversa: uns a favor, 
uns altres en contra. Uns tracten a Jesús de pecador, altres confessen 
que és un profeta.  
Amb la llum ja no hi ha res amagat. Tot es posa al descobert. Obrim 
el nostre cor a aquesta llum. Deixem-nos il·luminar per la veritat del 
Crist. Com el cec de l’evangeli. Acceptem la llum divina: La seva 
claror ens donarà la força necessària per a reconèixer la nostra 
ceguesa i demanar de ser-ne guarits. 

S 



També nosaltres hem anat a Siloè i ens hem rentat amb l’aigua del 
Baptisme. Hem rebut el do de la fe que il·lumina el nostre camí. 
Hem estat guarits i som enviats. La fe, que rebem com un do, fa que 
hi veiem clar per a confessar que Jesús de Natzaret és el Messies. 
Avui, també Jesús ve al nostre encontre i ens pregunta de nou, com 
en el dia del nostre Baptisme: “¿Creus en el Fill de l’Home?”. Ara 
nosaltres ja no hem de fer la pregunta del cec “¿qui és, Senyor, 
perquè hi cregui?” sinó que amb la llum de la Paraula de Déu, 
escoltada, meditada, creguda podem i hem de dir amb tots les 
nostres forces: “Hi crec, Senyor”. 
Aquesta és la joia d’aquest IV diumenge de Quaresma. Som més a 
prop de la Pasqua. Som més a prop de la Llum, que no de la tenebra. 
L’home nou es va realitzant en nosaltres, per la fe. 
Adorem el Senyor. Fem festa. Celebrem el Déu que ens il·lumina 
amb la seva Llum. I siguem miralls, que reflectim aquesta llum. 
Com aquell cec, anem escampant la joia de la guarició, de la 
conversió, de la salvació.■ 
 
 

* * * * * * * 
 

MISSES ENCOMANADES  
QUE SE CELEBREN PRIVADAMENT 

 
Dissabte, 21:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 22:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 
Dilluns, 23:  18,30: Intenció particular 
Dimarts, 24:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 25:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous,26:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 27: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 28:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble 
  

HA MORT EN EL SENYOR 
Gna. M. Rosa Paradeda i Guitart, o.s.b. del Monestir de Sant Daniel 

 

 
CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 

COMUNICAT 
 

Davant l’augment de contagis pel coronavirus i, seguint les 
indicacions de les autoritats sanitàries, per contribuir a la 
protecció de la salut pública, els Bisbes de les 10 Diòcesis amb 
seu a Catalunya DISPOSEM les següents mesures d’urgència 
que regiran des del dia d’avui: 
 
1. Tots els fidels de les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya 
queden dispensats del precepte dominical mentre duri la 
situació de greu crisi sanitària actual. 
2. A causa de la situació totalment excepcional que estem 
vivint, des del dia d’avui queden suspeses totes les celebracions 
de l’Eucaristia amb participació de fidels, també la dominical. 
3. En ordre a les exèquies, que en diàleg amb les famílies, 
se celebrin de forma simplificada i els funerals es posposin per 
a més endavant. 
4. Altres celebracions sacramentals, amb prudència 
pastoral, es posposaran per a més endavant. 
5. Serà bo mantenir les Esglésies obertes, en la mesura del 
possible, i que s’atengui amb caritat pastoral els malalts i les 
persones angoixades. 
6. Resten en vigor les disposicions que cada Bisbe ha 
donat ja per a les seves respectives Diòcesis 
 
Demanem a tots els fidels que intensifiquin l’oració i mirin de 
seguir la Santa Missa a través de la televisió, de la ràdio, o 
internet, pregant Déu que ens alliberi d’aquesta pandèmia, per 
intercessió de la Verge Maria. 
  

Tarragona, 14 de març de 2020 


