
 
VIDA CREIXENT  
Sant Antoni: Dijous 11/’3 a les 17’30h. 
 
CONFESSIONS 
Santa Maria: Dimarts 16/03 a les 16h. 
Sant Antoni: Dijous 18/03 a les 19h. 
 
CINEMA QUARESMAL 
Divendres 26/03 a les 16h. A les 18’30h cine 
fòrum. 
 

CONSELL PARROQUIAL 
Sant Antoni dilluns 8/03 a les 20h. 
Santa Maria dimarts 9/03 a les 19h. 
 
 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC.  
AUDIÈNCIA 3/03/2021 

 
¿Por qué el hombre debería ser amado por Dios? No hay razones 
evidentes, no hay proporción… Tanto es así que en gran parte de las 
mitologías no está contemplado el caso de un dios que se preocupe 
por las situaciones humanas; es más, estas son molestas y aburridas, 
completamente insignificantes. Recordemos la frase de Dios a su 
pueblo, repetida en el Deuteronomio: “Piensa, ¿qué pueblo tiene a sus 
dioses cerca de sí, como vosotros me tenéis a mí cerca de vosotros?”. 
¡Esta cercanía de Dios es la revelación! Algunos filósofos dicen que 
Dios puede pensar solo en sí mismo. En todo caso, somos los humanos 
los que intentamos impresionar a la divinidad y resultar agradables a 
sus ojos. De aquí el deber de “religión”, con la procesión de sacrificios 
y devociones a ofrecer continuamente para congraciarse con un Dios 
mudo, un Dios indiferente. No hay diálogo. Solo ha sido Jesús, solo ha 
sido la revelación de Dios antes de Jesús a Moisés, cuando Dios se 
presentó; solo ha sido la Biblia la que nos ha abierto el camino del 
diálogo con Dios. Recordemos: “¿Qué pueblo tiene a sus dioses cerca 
de sí como tú me tienes a mí cerca de ti?”. Esta cercanía de Dios que 
nos abre al diálogo con Él. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: TEMPLE O MERCAT?» 

Entrar en la lògica de l’evangeli demana voler créixer 
espiritualment. La vida interior de cadascú de nosaltres no pot ser 
quelcom improvisat. Cal un ordre. D’aquí la denúncia que fa Jesús 
en aquesta ocasió: «no convertiu en mercat la casa del meu Pare». 
El temple de Jerusalem era l’expressió més significativa de la 
presència de Déu entre el poble jueu. Era un lloc sagrat, l’espai de la 
relació espiritual amb Déu, que no és mai una relació superficial. El 
fet és que mentre els mercats són llocs vistosos, plens de bullici, de 
transaccions econòmiques…els temples són llocs on es prioritza la 
necessitat d’escoltar Déu, de celebrar la fe, de reunir-se com a 
comunitat, de revifar l’amor de Déu en nosaltres, d’enfortir els 
nostres compromisos de servei…Potser avui alguns espais sagrats 
necessitarien aquella alegria i bona convivència que tenen alguns 
mercats, i en alguns mercats serien més oportuns i desitjats els 
criteris de l’evangeli i els testimonis de fe. Fer una línia divisòria 
precisa i exacte no és gens fàcil, però tenir ben clar què es pot fer a 
cada lloc és del tot vital. En el mercat els objectius personals 
adquireixen major prioritat i ens descobrim en ells com subjectes 
estrictament econòmics. Els mercats ens fan creure que tot es pot 
comprar amb diners. Pel contrari, en el temple ens descobrim com a 
individus cridats a descobrir en nosaltres l’Amor de Déu. 
Entomar el camí de la quaresma amb sinceritat ens exigeix de posar 
ordre en la nostra vida, i és aleshores quan apareix Jesús, capaç de 
foragitar de la nostra vida aquelles interferències que no fan gens 
fàcil el nostre encontre sincer, lliure, gratuït i generós amb Déu. 
Jesús és qui coneix els nostres cors i per això actua amb misericòrdia 
i amb claredat, no fa altra cosa que apartar del nostre temple 
aquelles taules, moltons, vedells i monedes que interfereixen en la 
nostra relació amb Déu. Un temple no és un mercat, i viceversa. 
Cada lloc té la seva raó de ser. Siguem dels qui entenem que amb 
Déu no tindrem mai diners suficients per pagar el manteniment de 
la nostra relació amb Ell. De fet, és Jesús qui ha pagat amb la seva 
vida per posar-nos en comunió amb Ell. 

Mn. Daniel Palau 



 
 
 

HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts missa compartida a les 
19h. Dijous adoració al santíssim a 
les 19h. Dissabte a les 20. Diumenge 
missa a les 12h.  
 
INTENCIONS 
Dissabte 6: Difunts de la família 
Aregall-Puigderajols.    Carme 
Bacarises Jorba . 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 6: Josep Maria Boltà. Josep 
Morral Termes. Esposos Josep 
Cañellas i Dolors Castellví. Antonia 
Tortoras. / Diumenge 7: Montserrat 
Boltà Cañellas. . Josep Cañellas 

Ramos. Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí 
Tor. 
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PREGÀRIA PER LA VISITA DEL PAPA 
FRANCESC A IRAK 

 
Señor Dios nuestro, concede al Papa Francisco 
salud y seguridad para llevar a cabo con éxito 
esta esperada visita. Bendice su esfuerzo por 

promover el diálogo, potenciar la reconciliación 
fraterna, construir la confianza, consolidar los 

valores de la paz y la dignidad humana, 
especialmente para nosotros los iraquíes que 

hemos pasado por dolorosos “acontecimientos” 
que afectaron nuestras vidas. 

Señor y Creador, ilumina nuestros corazones 
con tu luz, para reconocer la bondad y la paz, y 

realizarlas. 
Madre Nuestra, confiamos a tu cuidado 

maternal la visita del Papa Francisco, para que 
el Señor nos conceda la gracia de vivir en plena 
comunión nacional y cooperar fraternalmente 

en la construcción de un mejor futuro para 
nuestro país y nuestros ciudadanos. 

Amén 


