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QUARESMA

Després de la llum forta de l’estel de Nadal en la nit

del  món,  entrem  ara,  refets  i  armats  per  la  llum  de

gràcia,  en  el  procés  del  combat  al  camp  de  la

quaresma.  Hem  fet  anys  bo  i  entrant  a  la  vida,  ens

sobten noves  perspectives,  però un tel  de calitja,  de

tant  en tant,  no deixa passar  la llum del  tot  ni  veure

l’horitzó. Bo i caminant, la pols s’ha agafat a la roba, al

calçat, i cal esbandir-nos i treure el borrissol de la carn i

de la sang, les passions fàcils, perquè la netedat és mitja

vida. 
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La  quaresma  ens  ensinistra  al  combat  d’una

renovació  total  de nosaltres  mateixos.  El  reialme dels

cels sofreix violència i solament els violents el posseiran.

Paraula  del  Crist.  No  és  violència  de  l’home  contra

l’home,  el  desordre,  el  desgavell  del  món,  sinó  una

renovació de l’aire interior, de l’humus que portem dins

nostre com una deixalla terrible del desordre del primer

home.  El  cos,  l’ànima,  l’esperit  són,  a  voltes,  com un

cristall entelat que no deixa passar la llum. Cal, doncs,

combatre  amb  el  pitjor  dels  enemics:  nosaltres

mateixos.  Venç  qui  se  sap  vèncer,  deien  els  antics

romans.  Un  to  profundament,  suaument  penitencial

que, a través de la gràcia i de la litúrgia catòlica que

l’acompanya, educa i eleva la nostra sensibilitat. Cal la

renovació, la transparència de tot l’home, i  no fiar-se

d’aptituds humanes, que no compten, sinó de la gràcia

que se’ns dóna amb escreix i que torna fàcil allò que

humanament sembla difícil  o impossible. Una pregària

sentida,  un servei  al  germà que topem pel  camí,  un

somriure, tot porta vers la llum i renova l’home.

El  sentit  essencial  quaresmal  és  deixar  enrere

l’home vell  i  retrobar  el  nou home a través del  sentit

penitencial, que no és la destrucció del cos, dels sentits,



sinó anar  vers la nova imatge en Crist. Per assolir aquest

cim ideal,  cal,  doncs,  esbandir-nos de noses,  no tenir

por de la renúncia o d’allò que pot ser un entrebanc

per  a  retrobar-nos  en  Déu.  Cal  mudar  de  vida  com

quan  ens  mudem  de  roba.  En  el  fons,  conversió  de

cada instant, caminar sempre, redescobrir i viure el teu

baptisme.  Ho  remarca  prou  la  Constitució

“Sacrosanctum Concilium” del Vaticà II: “Pel baptisme

els  homes  s’empelten  en  el  misteri  pasqual  de  Crist:

moren amb Ell,  són sepultats amb Ell,  ressusciten amb

Ell”.  I  sense  deixar-nos  arrossegar  per  la  tristesa,  pel

descoratjament, sinó per l’alegria interior –i exterior- de

reviure en Crist.

Algú digué:  Com més sofreixo  més  estimo.  Com

més estimo més sofreixo. És que el dolor, les guspires del

combat  desdoblen  l’amor  de  caritat.  Quaresma,

combat,  recolliment,  higiene espiritual,  per  tal  que la

llum forta de la resurrecció del Crist, que fa certíssima la

nostra esperança en Ell, es filtri en el nostre cos i esperit. I

per a sempre.

Mn. Pere Ribot. 



ACTIVITATS DURANT LA SETMANA

Jueves 8 de marzo:

 de 9h a 13h. Adoración del santísimo matinal. 

 de 15:15h a 16:30h. Retiro espiritual.

Miércoles 7 y Jueves 8 de marzo:

 a les 21h. Cursillo prematrimonial 1ª y 2ª sesión. 

Viernes 9 de marzo:

de 18 a 18:30h. Via Crucis por el templo parroquial. Día de

abstinencia. 

Desde las 19:30h del Viernes 9 de marzo al Sábado 10 de

marzo a las 19:30h. Adoración del santísimo en la jornada

de 24 horas para el Señor. 

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

DIVENDRES  9  –  DISSABTE  10  DE  MARÇ  . “24  hores  per  al

Senyor”. De 19h de la tarda del divendres 9 fins a les 19h

del dissabte 10 el santíssim quedarà exposat i podreu rebre

el sagrament del perdó els que vulgueu. 

DISSABTE  10  DE  MARÇ.  SORTIDA  A  LA  PASSIÓ

D’ESPARREGUERA.  Horari  tarda-nit.  De 17h a 21:45h.  2  de

març  data  màxima  per  apuntar.  Ja  informarem  als

interessats sobre el preu.  

DIUMENGE 18 DE MARÇ. TESTIMONI D’UNA FAMÍLIA. De la Fe

rebuda a la Fe transmesa.  A les 12:30h al local parroquial. 


