
 
CONFESSIONS 
Sant Antoni: Dijous 18/03 a les 19h 
Santa Maria: Dimarts 23/03 a les 16h 
 
CINEMA QUARESMAL 
Divendres 26/03 a les 16h. A les 18’30h cine 
fòrum. 
 
CONSELL PARROQUIAL 
Santa Maria dimarts 16/03 a les 16h. 
 

DIUMENGE DE RAMS 
La benedicció de Rams serà dins el temple, sense processó. A santa Maria a 
les 10’30h i a sant Antoni a les 12h. 
 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC.  
AUDIÈNCIA 10/03/2021 

 
En estos días pasados el Señor me ha concedido visitar Irak, 
realizando un proyecto de San Juan Pablo II. Nunca un Papa había 
estado en la tierra de Abrahán; la Providencia ha querido que esto 
sucediera ahora, como signo de esperanza después de años de 
guerra y terrorismo y durante una dura pandemia. […] 
Sentí con fuerza el sentido penitencial de esta peregrinación: no 
podía acercarme a ese pueblo atormentado, a esa Iglesia mártir, sin 
tomar sobre mí, en nombre de la Iglesia católica, la cruz que ellos 
llevan desde hace años; una cruz grande, como esa colocada en la 
entrada de Qaraqosh. Lo sentí de forma particular viendo las heridas 
todavía abiertas de las destrucciones, y más todavía encontrando y 
escuchando a los testigos supervivientes de la violencia, la 
persecución, el exilio… Y al mismo tiempo vi en torno a mí la alegría 
de acoger al mensajero de Cristo; vi la esperanza de abrirse a un 
horizonte de paz y de fraternidad, resumido en las palabras de Jesús 
que eran el lema de la visita: «Vosotros sois todos hermanos» 
(Mt 23,8). Encontré esta esperanza en el discurso del presidente de 
la República, la encontré en muchos saludos y testimonios, en los 
cantos y en los gestos de la gente. La leí en los rostros luminosos de 
los jóvenes y en los ojos vivaces de los ancianos.  La gente que 
esperaba al Papa desde hacía cinco horas, de pie…; también mujeres 
con niños en brazos… Esperaba, y en sus ojos había esperanza. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: LA LLUM ENS ANTICIPA EL CAMÍ» 

En tots els camins de la vida de vegades es presenten revolts difícils. O 
bé perquè no coneixem prou bé el terreny, o bé perquè les forces 
minven amb el pas del temps. Al final, per precaució reduïm el ritme. 
És això suficient? Existeix la capacitat d’anticipar-se. Aquest desig ve 
simultàniament acompanyat de dos accions gairebé innates, la de 
respirar profundament davant el misteri de la vida, i la de recollir-se, 
és a dir, la d’aprofundir en el desig d’endinsar-nos en el nostre món 
interior, i passar de l’activisme frenètic a la contemplació serena. És de 
fet un dels propòsits que Jesús ens fa, i ens demana: «vetlleu, pregueu, 
en tot moment». La pregària esdevé essencial per a nosaltres, i ens 
permet d’entomar amb més fermesa aquells revolts dels que hem fet 
referència. La pregària, la reflexió, la contemplació, el silenci…són 
antídots per prevenir el judici ràpid, la precipitació, la desequilibri o la 
xerrameca. És el que Jesús intenta compartir amb Nicodem, en un dels 
diàlegs més intensos de l’evangeli de Joan. És l’evangelista qui intenta 
acompanyar els cristians de la seva comunitat, convidant-los a 
mantenir aquest diàleg intens i íntim amb Jesús. Aquest «dialogar» és 
«pregar». És, ni més ni menys, que entrar en contacte amb Jesús, 
l’Amic i el Mestre. La pregària és desitjar posar llum en la pròpia vida i 
en el món on vivim, no pas per evadir-nos en una bombolla de falsa 
perfecció, ni tancar-nos en una relació legalista amb Déu, complint 
normes i obligacions, ni aïllar-nos de les situacions reals dels nostres 
contemporanis, sinó justament per tot el contrari: ser més propers, 
més solidaris, més amics, més bons samaritans. Molts cops un signe 
freqüent de la nostra pregària és una espelma encesa. Molts cristians, 
germans i germanes nostres, així ho viuen. És una petita llum, però 
molt nostra, i per tant, molt significativa. El camí de la quaresma, ple 
de revolts, ens demana aquesta llum: la pregària. Volem ser dels qui no 
descuidem la nostra vida interior, és a dir, la nostra relació amb Déu, el 
nostre diàleg amb el seu Fill, la lectura de la seva Paraula, la convicció 
ferma de descobrir que la pregària ens anticipa el camí. 

Mn. Daniel Palau 
 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html


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 13: Difunts de la família 
Santos-Garcia. Carme Bacarises 
Jorba / Diumenge 14: Difunts de la 
família Ponsa-Escala. Felisa de 

Santos 
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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 13: Pepe Piquer Clavell. 
Josep Maria Boltà. Josep Morral 
Termes. Esposos Josep Cañellas i 
Dolors Castellví. Antonia Tortoras. / 
Diumenge 14: Montserrat Boltà 

Cañellas. . Josep Cañellas Ramos. Salvador Ros i Dolors Roca i família. 
Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Deixar-me il•luminar 
 

Senyor, la vinguda de Jesús al món 
ha estat com la irrupció d’una llum 

que genera vida i obre a tots els homes 
el camí de l’eternitat. 

 
Refusar conscientment aquesta llum 

que ve de tu comporta tancar-se a la vida i a 
l’amor. 

 
Ordinàriament serà un tancament temporal, 

però l’orgull i el refús obstinat 
de la persona el podrien convertir en definitiu. 

 
Tu ho fas tot per salvar els homes, 

sempre estaràs disposat a acollir-los 
i perdonar-los com el pare del fill pròdig. 

 
Jesús ens recorda que tots aquells 
que viuen d’acord amb la veritat, 

encara que sigui inconscientment, 
viuen en la teva llum i en el teu amor. 
Gràcies perquè t’he pogut conèixer. 

 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 

 


