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        “Ascesi quaresmal, un camí 

sinodal” Aquest és el títol del missatge del 

Papa Francesc per aquesta Quaresma de 2023 

tot just començada. El Papa pren com a punt 

de partida i com a nucli del  seu missatge 

l´escena evangèlica de la transfiguració que 

conten Mateu, Marc i Lluc. 

 

          Diu que cada Quaresma “Jesús ens agafa de la mà per dur-

nos amb Ell a un lloc tranquil i elevat prenint distància de la 

mediocritat i de les vanitats”. El Papa afirma que és necessari que ens 

posem en camí, un camí costa amunt que “exigeix esforç, sacrifici i 

concentració”. A més, és un camí que l´hem de fer no en solitari sinó 

junts, com Església, això vol dir “sinodalment”. 

   

       Quan pujam una muntanya alta, el camí a vegades es fa dur, 

però val la pena recorre´l perquè al final ens espera l´experiència 

engrescadora de poder contemplar un paisatge sorprenent. Aquells tres 

apòstols s´hagueren d´esforçar de valent per conquerir el cim del 

Tabor però allà dalt pogueren gaudir de l´experiència meravellosa de la 

transfiguració: “Jesús els va mostrar tota la seva gloria”. Havia valgut 



bé la pena l´esforç de la pujada. De la mateixa manera, “el camí ascètic 

quaresmal té com a meta una transfiguració personal i 

comunitària”.  

 

       I perquè aquesta transfiguració, personal i eclesial, pugui ésser 

possible en nosaltres aquesta Quaresma de 2023, el Sant Pare proposa dos 

camins concrets: 

       En primer lloc el camí de l´escolta. “Escoltau-lo” (Mt 17,5). Són 

les paraules de Déu Pare sortides del núvol del Tabor. I com hem d´escoltar 

Jesús?  De tres maneres, diu Francesc:  

            1.- En les paraules de la Sagrada Escriptura. 

            2.- En la veu i els rostres dels qui més sofreixen. 

            3.- En els punts de vista i opinions dels nostres germans de 

l´Església. 

        En segon lloc el camí del realisme. Sortit  ja de la llum de la 

transfiguració, Jesús digué als deixebles: “Aixecau-vos, no tengueu por” 

(Mt 17, 6-8) El camí, diu el Papa Francesc, és “no refugiar-se en una 

religiositat feta d´esdeveniments extraordinaris, d´experiències 

suggestives, per por d´afrontar la realitat amb les seves fatigues 

quotidianes, les seves dificultats i contradiccions”. 

       El Papa acaba invocant l´Esperit Sant perquè ens animi a 

acompanyar Jesús i, veient la seva glòria,  sortiguem d´aquesta Quaresma 

enfortits en la fe. 

     
  



 NOTÍCIES 
 

MN PERE MASCARÓ MUNAR I MN JOAN PUIGRÒS SBERT      

D´ençà de la mort de l´enyorat Mn Rafel Prohens, a més de Mn Miquel 

Serra Llodrà, que ja estava incorporat com adscrit a la nostra Parròquia,i 

de Mn Francesc Ramis s´hi han afegit, encara que a distints moments, Mn 

Pere Mascaró i Mn Joan Puigròs que ajuden a cobrir l´ample horari de les 

misses de la Parròquia, tant els diumenges com els dies feiners.  També 

ajuden a atendre el confessionari, tant regularment com a les celebracions 

comunitàries del perdó de Déu. Tots dos són capellans jubilats, però que 

continuen exercint el seu ministeri col.laborant amb  la nostra Parròquia. 

Els ho agraïm de tot cor.  

        

LA COMUNIÓ ALS MALALTS, MAJORS I IMPEDITS       Ja fa temps 

que un bon grup de ministres extraordinaris de la Sagrada Comunió, elles i 

ells, se´n cuiden d´atendre aquelles persones que, per malaltia o perquè 

són majors o estan impedides, ja no poden venir a l´església i partici-

par de les celebracions de la comunitat parroquial. No per això  han de 

quedar al marge de la Parròquia, essent com són els preferits del Se-

nyor. Cada quinze dies més o menys són visitats als seus domicilis respec-

tius i poden rebre la comunió. D´aquesta manera, oint la missa per la tele-

visió o per la radio, periòdicament poden combregar el Cos de Crist, i ali-

mentar-se de l´Eucaristia. De tant en tant, i quan necessiten confessar-

se, el rector s´hi fa present. Procurem entre tots que les persones, que 

per la causa que sigui ja no poden venir a l´església, no perdin el contacte 

amb la Parròquia. Sol.licitem per ells a la sagristia o per telèfon que se´ls 

dugui a ca seva la Comunió. 

 

 

FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR (LA CANDELERA) I DE 

SANT BLAI       Amb molta solemnitat se varen viure també enguany a 

principis de febrer les festes de la Candelera i de Sant Blai. La missa de la 

Candelera va començar a la nau del Santíssim amb la benedicció dels 



nombrosos feels que sostenien les candeletes enceses i que després es 

desplaçaren en processó per la nau de la part de la Puríssima cap a la nau 

central on va continuar la celebració ben solemne de l´Eucaristia. Hi parti-

cipà el cor d´adults de la Parròquia. També fou ben solemne la benedic-

ció dels aliments i de l´oli el dia de Sant Blai, tant a la missa de les 11h. 

del matí com a la de les 8h. del vespre. 

 

CÀRITAS SEGUEIX REPARTINT ALIMENTS I PRODIGANT AJUDES       

A més de les dues sessions de classes d´anglès, els dimarts i els dijous, Cà-

ritas segueix atenent cada setmana un bon nombre de persones i de fa-

mílies que no arriben a final de mes a causa d´una inflació desbocada en 

els aliments bàsics i en els preus dels lloguers. Tot això és possible gràcies 

a la generositat que es manifesta en les col.lectes (a la de Nadal se recolli-

ren 6.522´58€, a més dels aliments i les juguetes)  i en els donatius di-

positats en el caixonet de devora el portal major. Moltíssimes gràcies! 

 

ELS PADRINS CONVIDATS A LA DARRERA MISSA DE LA CATE-

QUESI       El passat dissabte 18 de febrer a les 19´30h a la missa de la Ca-

tequesi, hi foren especialment convidats els padrins i padrines ja que són  

ells els  que tantes vegades ajuden els pares dels petits a iniciar-los en 

la fe i en la pregària i, resant amb els nins, fan que  aprenguin les oraci-

ons que tot cristià ha de saber. 

 

RECÉS I PAMBOLIADA DELS CATEQUISTES       El passat dilluns 

20 de febrer les catequistes i els catequistes tant de nins, com de pares, 

com de joves de Confirmació com del catecumenat d´adults varen tenir un 

horabaixa-vespre de recés espiritual. Va dirigir la reflexió Joaquima Sal-

và, Missionera de Verbum Dei que parlà de l´oració i de l´experiència 

de Déu, imprescindibles per poder fer Catequesi. Hi hagué un temps de 

pregària personal i comunitària i compartiren després un pa amb oli de 

germanor.  

  



QUARESMA 2023  
EL CAMÍ INTERIOR 

 

 L’home és un peregrí que  camina per l’existència perseguint un destí llu-

nyà. Més tard o més d’hora, en el peregrinar de la vida, trobarem l’oportunitat 

d’emprendre dos camins. Una ruta exterior que tresca paisatges pintats pels sen-

tits corporals i els renous mundans i una altre, interior, el del món de l’esperit, 

que apunta al més profund del nostre cor.  

Aquest viatge interior és, sovint, difícil i 

dolorós, perquè pot desfermar penes i fantas-

mes adormits a la consciència, però també és 

gratificant si, des de la reflexió, ajuda a destriar 

la nostra realitat i a descobrir comportaments 

equivocats que mostren la diferència entre els 

camins de Déu i els nostres. 

Al camí interior s’hi accedeix per la porta 

del silenci, l’assossec i la meditació, el vestíbul 

de l’oració. És cert que qualsevol moment és bo 

per a reconciliar-se amb Déu, però el temps de 

quaresma, que recorda els dies d’oració i de penitència de Jesús en el desert, 

convida especialment a iniciar un examen interior sincer. I fer-ho sense temor, tot 

i que gratar al pòsit de l’ànima és un treball  espiritual i psicològic dur i dolorós. 

Dol contemplar la nuesa de la nostra realitat, les febleses, i admetre la divergèn-

cia entre les nostres conductes i la relació correcta envers Déu i els germans. 

 Les dificultats de transitar el sender interior es superen amb sacrifici, dis-

ciplina i generositat: dejuni, almoina i oració.  Ningú no pot substituir el treball 

de cada caminant, però la soledat no vol dir abandó perquè, si volem, sempre es-

tarem acompanyats. Llegim a l’Evangeli: “Si algú me vol acompanyar, que es ne-

gui a ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i que em segueixi “ (Lc 9,23) 



 La lectura del primer diumenge de quaresma (Mt 4, 1-11) presenta un mo-

tiu de reflexió pràctica molt potent. Diu “No sols de pa viu l’home”. Convida a de-

manar-nos: de quin pa vivim cada un de noltros. Com afrontam les temptacions 

diàries: consumisme, poder, glòria, vanitat, violència...És realment l’amor la brúi-

xola del nostre camí? 

De les respostes en podríem fer un pla personal per viure una quaresma 

autèntica. 

 
  



•           Quaresma 2023 
 

                 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 12,30h. 

• 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. 

 

            

  

 
 

• Conferències Quaresmals predicarà Mn Teodor Suau:   

 

o Dimarts 21 de març  a les 20,00h. : 

“EL SECRET DE JESÚS DE NATZARET”. 



o Dimecres 22 de març  a les 20,00h. : 

“LA TEORÍA DE JESÚS SOBRE L´AMOR”. 

o Dijous 23 de març a les 20,00h. :   

“EL DARRER SOPAR DE JESÚS I GETSEMANÍ”. 
 

• Diumenge del Ram, 2 d´abril: 

o  Via Crucis: Jardins Germanetes dels Pobres a les 

20,30h. 

• Celebració Penitencial: Dimarts Sant, 4  d´abril,  20,00h.  
 


