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UNA QUARESMA  D´ALLIBERAMENT 

      És tan gran la festa de Pasqua,  Festa de les festes, que cada any 

dedicam quaranta dies a preparar-la, LA QUARESMA i després la cele-

bram durant cinquanta dies, LA CIN-

QUANTENA PASQUAL que comença el 

diumenge de la Resurrecció del Senyor, 

PASQUA FLORIDA i culmina el diu-

menge de  Pentecosta, PASQUA GRA-

NADA, amb l´efusió de l´Esperit Sant. 

     La paraula Quaresma ve de quaranta. A la Sagrada Escriptura hi 

trobam diverses quarantenes, entre d´altres: Els quaranta anys de tra-

vessia del poble d´Israel pel desert camí de   la Terra Promesa.  El 

poble d´Israel era esclau a Egipte i patia una dura opressió. Clamaren a 

Déu i foren escoltats. Déu, per Moisès, els alliberà de l´esclavitud i du-

rant quaranta anys, travessat el Mar Roig, caminaren pel desert fins 

a arribar a la llibertat de Terra Promesa. Durant aquest període hague-

ren de fer front a tota casta d´enemics: la fam, la set, la idolatria, la 

impaciència, la por, la desconfiança,  la protesta contra Déu, el cansa-

ment… Però també pogueren contemplar grans meravelles: el pas 
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miraculós del Mar Roig, el mannà, l´aigua que brollà de la roca, l´aliança 

amb Déu al Sinaí, els manaments… 

     Nosaltres com els israelites, durant aquests quaranta dies de la 

Quaresma hem de lluitar i de pregar per alliberar-nos de totes aquelles 

coses que  ens esclavitzen i no ens deixen esser  autènticament cristi-

ans: potser el nostre mal caràcter,  l’estresament,    l´orgull, la peresa, 

l´amor propi, la irreligiositat, l´ambició, l´egoisme, les pors, les crí-

tiques destructives, la manca de confiança en Déu… i tantes altres 

cadenes invisibles que ens retenen en una vida cristiana de baixa inten-

sitat. Estam cridats a viure l´autèntica llibertat dels fills de Déu i a no 

ser esclaus de res, ni de nosaltres mateixos, ni de ningú. 

     També en el procés de la nostra alliberació, nosaltres com el poble 

d´Israel, enmig de l´esforç de la lluita serem testimonis d´autèntiques 

meravelles. Si obrim ben oberts els ulls de la fe, contemplarem la 

meravella del sagrament del Baptisme, el nostre personal i alliberador 

pas del Mar Roig; la meravella de l´Eucaristia, el nou mannà, pa baixat 

del cel i aliment de vida eterna, sagrament de la nova i definitiva ali-

ança de Déu amb els homes; la meravella de l´Esperit Sant, l´Aigua que 

vivifica; la meravella de l´Evangeli, la nova llei per una Humanitat nova. 

Que sia així en aquesta Quaresma de 2019. 
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NOTÍCIES 
 

 

CATECUMENAT D´ADULTS, PETIT REPORTATGE TELEVISIU       Un 

bon grup de persones adultes, majors de 18 anys estan seguint a la 

nostra Parròquia el camí catecumenal de descobriment de la fe i d´apro-

fundiment dels seus continguts i sobretot  de  l´amor de Jesucrist. “Es-

ser cristià, ha dit algú, no és tant creure que Déu existeix, sinó so-

bretot creure que Déu m´estima”. Sentir-se estimat pel Senyor i acom-

panyat per Ell en tots els moments de la vida, bons i dolents, ajuda a 

veure i a viure totes les coses d´una altra manera, d´una forma nova i 

més lluminosa. Establir ponts entre la fe i la vida i entre la vida i la fe, 

és un altre dels objectius d´aquest procés del catecumenat que culmi-

narà a la Vigília de Pasqua i a la cinquantena pasqual en la recepció 

dels sagraments anomenats de la iniciació cristiana: Baptisme, Confir-

mació i Eucaristia. Els catecúmens de la nostra Parròquia han estat 

els protagonistes d´un petit reportatge que s´ha  fet darrerament pel 

programa “MOSAIC” produït pels mitjans de comunicació de la nostra 

Diòcesi. Acompanyem-los  amb el nostre afecte i amb la nostra pregària, 

especialment ara a la Quaresma. 

 

REUNIONS MENSUALS DELS RESPONSABLES DEL GRUP PARRO-

QUIAL “SET D´ESPERANCA”   

Els responsables de “SET D´ESPERANÇA” es van reunint una vegada 

al mes per tal d´anar aprofundint  la seva formació, avaluar de manera 

contínua el camí recorregut des del seus inicis, i compartir pautes i cri-

teris en vistes a poder oferir, cada vegada més, un servei de qualitat 

humana i cristiana a les persones que ho estan passant malament. 

“SET D´ESPERANÇA” és un grup d´acompanyament del dol que ajuda 
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a n´aquelles persones que passen per situacions especialment dificulto-

ses  degut a haver patit alguna pèrdua important, com pot ser  per 

exemple la mort d´un ser estimat. Aquest servei es pot sol.licitar cada 

dilluns de les 18´30h. a les 20´00h. a l´oficina parroquial o acudint di-

rectament a la sagristia. A la pàgina Web de la Parròquia hi  podran 

trobar més informació. 

 

DIADA DE CATEQUESI     El darrer dia del passat mes de febrer, coin-

cidint amb el pont de la festa de les Illes Balears, dia feiner però no lectiu 

pels nins i nines, la Parròquia va organitzar, com ja s´ha fet costum 

aquests darrers anys, una Diada de Catequesi. Hi assistiren molts de 

nins i nines tant de la Catequesi tradicional com de la de famílies. La 

jornada va començar a les 11 del matí a la pista poliesportiva  amb jocs, 

concursos i cançons que organitzaren  el grup de catequistes amb al-

guns monitors de la “Moguda amb Jesús”. Arribats, fent una mini ex-

cursió, a la casa de les Germanetes dels Pobres hi hagué una estona de 

pregària a la capella i a continuació el dinar de pa i taleca als jardins. 

Després d´alguns jocs molt dinàmics i divertits a la gran esplanada  da-

vant la façana principal de l´edifici, la llarga comitiva retornà a la Par-

ròquia on es projectà un audiovisual sobre les paràboles evangèliques 

del Bon Samarità i de l´ovella perduda. 

A la capella del Santíssim de l´església parroquial s´hi visqué una altra 

estona d´oració davant el sagrari, culminant així una jornada lúdica i 

formativa on la diversió i la Catequesi es feren una vegada més compa-

tibles, agombolades per un dia de primavera anticipada. 
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“GAUDETE ET EXSULTATE” A LA QUARESMA PARROQUIAL     

D´ençà del dimecres de cendra, al presbiteri del temple parroquial just 

darrera l´altar major, s´hi pot llegir aquest lema per a la Quaresma de 

2019: “SIAU SANTS”. És una clara invitació que ja trobam al llibre del 

Levític a l´Antic Testament, i que Jesús va fer seva al final del famós 

Sermó de la Muntanya. És “la vocació universal del Poble de Déu” 

en paraules del Concili Vaticà II, i que el Papa Francesc ens acaba de 

recordar a la seva exhortació apostòlica “GAUDETE ET EXSULTATE”. 

Si encara no hem llegit aquest document preciós, som convidats a fer-

ho en aquests dies de Quaresma. Si ja l´haguéssim llegit, serà bo relle-

gir-lo assaborint els seus savis ensenyaments per, amb la gràcia de Déu, 

anar-los fent vida de la nostra vida. Al costat d´aquest lema s´hi pot 

contemplar a la paret del presbiteri un dibuix de Jesús parlant amb la 

samaritana devora el Pou de Jacob. Que la Quaresma d´enguany sia un 

temps de trobada i de diàleg personal amb el Senyor: diguem-li, com un 

amic ho fa amb un altre amic, tot allò que ens preocupa, i deixem-nos 

estimar i acompanyar per Ell. Demanem-li que  ens doni, com a la sa-

maritana, aquella “Aigua viva” capaç d´apagar qualsevol set. 
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L’ALEGRIA DE LA QUARESMA 
 

Sovint associam la Quaresma amb la 

tristor, la mortificació imposada i el 

sacrifici. La veiem com un parèntesi  sense 

horitzó, com un temps  de patiment, orfe  

d’il·lusió i de l’esperança. Per això pot 

semblar un contrasentit relacionar alegria 

i Quaresma . Però,  podríem trobar-hi  una explicació si intentam 

redescobrir la Quaresma   i  entendre la seva essència. 

Alguns podrien creure que ja han  complit amb la Quaresma si 

practiquen  el dejuni i l’abstinència, es priven  de petits plaers i mostren 

cara trista i compungida.  Ben pensat, aquestes conductes no deixen de 

ser uns medis  per arribar al vertader  fi de la Quaresma, que no està 

en la penitencia sinó en la conversió.  

La conversió no és una idea filosòfica, una abstracció.  És una cosa 

molt senzilla d’entendre i molt concreta. Suposa tenir en les grans i 

petites  circumstàncies de la vida una conducta   ajustada a les 

ensenyances de l’Evangeli. Convertir  en estil de vida les ensenyances 

de Jesús  exigeix  modificar conductes,  emprendre  nous camins i 

canviar perquè si no hi ha canvi, no hi ha conversió i sense conversió 

no hi ha Quaresma. 

Certament, arribar a la conversió és una tasca difícil però la 

Quaresma presenta el dejuni la almoina i l’oració com a tres  signes  per 

arribar a la conversió. El dejuni s’ha d’entendre com un crit a la llibertat, 

a  no deixar-nos dominar  ni pels gusts ni pels hàbit  personals. També 

significa estalviar despeses evitables i temps propi per repartir-ho entre 

els necessitats. L’almoina no significa només donar  diners sinó també 
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regalar temps, alegria, pau i reconciliació als qui necessitin trobar 

obertes les nostres mans. L’ oració ha de ser un temps per aprendre a 

escoltar en el silenci, des de la quietud, per arribar trobar Déu i trobar-

nos a nosaltres.  

Voldria oferir uns senzills suggeriments pràctics per orar. Seria 

demanar Déu cada dia, en despertar-nos, que ens ajudi a complir,  

durant aquest dia que comença, el següents sis propòsits: 1.Feis Senyor 

que avui no m’encoleritzi. Donau-me pau per analitzar les coses amb 

serenitat i sense ferir els altres. 2.Feis Senyor que avui no m’angoixi. 

Que aprengui a confiar amb la vostra  providència i el vostre amor. 3. 

Fes Senyor que avui sigui amable amb les persones que m’enredolten. 

Especialment amb aquelles que no me cauen massa bé. 4. Fes Senyor 

que avui tengui pau i alegria i la reparteixi amb els qui conviuen amb 

mi. 5. Fes, Senyor que avui compleixi els meus treballs  amb honestedat. 

6.Feis Senyor que avui no me’n vagi a dormir sense haver fet un favor a 

qualcú. 

Al final del dia, abans de  dormir, fer un petit repàs al compliment 

de les pregàries, que repetirem al dia següent. Pot ser un recurs per 

entendre la finalitat de la Quaresma, un temps de preparació per a la 

gran alegria de la Pasqua i que per això  s’ha de viure amb el goig que 

proporciona recórrer el camí de la perfecció personal, tasca que no dura 

només quaranta dies perquè s’ha de viure l’esperit de la  Quaresma tot 

l’any i tota la vida. 
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•           Quaresma 2019 
 

                 Programa parroquial 
 

• Cada diumenge:  

o  Exposició del Santíssim a les 17,30h. 

o  Cant de Vespres a les 18,00h. 

 

• Cada dimecres: 

o Exposició del Santíssim de 11,30h. a 12,00h. 

 

• Cada dijous: 

o Rés de Vespres amb la Missa (si no hi ha funeral). 

 

• Via Crucis:  

o Cada dimarts a les 11,30h. 

o Cada divendres a les 19,30h. 

 

• Exercicis per adults: 

o 23 de març en el Seminari Nou de 9,30h. a 18,30h.   

Predicarà  Mn. Francesc Ramis. 
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• Conferències Quaresmals predicarà Mn. Joan Bauzà:   

 
 

o Dimarts 2 d´abril a les 20,00h. : 

“EL QUE NO ÉS GRAN: LA PETITESA”. 

o Dimecres 3 d´abril a les 20,00h. : 

“EL QUE NO ES VEN: LA GRATUÏTAT”. 

o Dijous 4 d´abril a les 20,00h. :   

“EL QUE NO ES COBRA: EL PERDÓ”. 
 

• Diumenge del Ram, 14 d´abril: 

 

o  Via Crucis: Jardins Germanetes dels Pobres a les 

20,30h. 

 

• Celebració Penitencial: Dimarts Sant, 16  d´abril,  

20,00h.  

 

 

 

 


