
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 24.- Sant Edilbert, laic.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Àngela Ferrés i espòs Francisco.  
                                  Daniel Sala.  
                                  Lola Casas (11 aniv.), espòs Miquel, fill Hermenegild i 
                                      neboda Núria.                                          
 

Diumenge dia 25.- DIUMENGE II DE QUARESMA. 
9h.- Miquel Via i esposa  Dolors; Joan Saperas i espona Benita.              
12:30h.-  Joan Font i Montserrat Mèlich.  
                 Vicenç Ferrer.   
                 Esposos Joaquim Siñol i Pepita Rocher. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 26.- Santa Paula Montal, fundadora de les escolàpies.  
Vespre.-  Missa. 
 

Dimarts dia 27.- Sant Gabriel de la Dolorosa, religiós passionista  
Matí.- Mn. Jaume Berdoy (1r. aniversari). 
Vespre.-  Missa.                       
 

Dimecres dia  28.- Sant Rufí, màrtir; Sant Hilari, papa. 
Matí.- Mn. Francesc Mestre i Saura. 
Vespre.-   Carlos Valls Nolla.                               
 

Dijous dia 1.- Sant Rossend, bisbe; Sant Lleó, màrtir.  
Matí.- Difunts Família Perals-Aymerich 
Vespre.- Missa 
 

Divendres dia 2.- Sant Lluci, bisbe.  
Matí.-    Missa.                       
Vespre.-   Jaume Tres Termes (natalici).                
 

Dissabte dia 3.- Sant Medir, pagès màrtir barceloní.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Difunts Torredemer-Roig. 

Joan Morral i esposa Antònia.  
Teresa Morral i espòs Joan.  
Difunts família Rocher – Maymó. 
Flor-Elsa Cereño (17è. aniversari)                                        

 

Diumenge dia 4.- DIUMENGE III DE QUARESMA. 
9h.- Teresa Casanovas Ribera (1r. aniversari) 
12:30h.-  Eleuteri Termes i Sebastià Serra. 
                  Agustí Castells i Montserrat Roca.                                                                                                                                                                                     

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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TRANSFIGURACIÓ EN UNA MUNTANYA ALTA 
 

El Sant Crist de Balaguer no està pas situat en una muntanya alta, com 
la del Tabor, a Galilea. Més aviat en un petit turó des d’on es domina la 
capital de La Noguera i el riu Segre. No obstant m’ha fet pensar en l’evangeli 
d’avui, on l’escena de la Transfiguració se situa també dalt de la muntanya. 
Fa un parell de setmanes hi he estat fent “exercicis espirituals” -uns dies de 
recés amb una colla de sacerdots- dalt d’aquest turonet, al costat del 
Santuari del Sant Crist de Balaguer. També aquesta setmana he estat tres 
dies a Montserrat. I l’experiència ha estat semblant. 

Pensava en la similitud de l’experiència, salvant les distàncies, amb la 
que tingueren els deixebles en la muntanya del Tabor. L’Evangeli ens diu 
que Jesús prengué Pere, Jaume i Joan...  Podríem afegir que avui pren la 
colla dels seus seguidors… Per fer-hi què? L’experiència que avui se’ns narra 
en l’Evangeli ens acosta a allò que són els “exercicis espirituals”: deixar que 
Jesús se’ns manifesti, amb tota amplitud, com a Fill estimat del Pare, i 
l’escoltem i renovem el nostre seguiment. 

Per això cal “pujar”, distanciar-se de la vida de cada dia, amb els seus 
brogits i maldecaps, i trobar-nos “sols” amb el Senyor. Després ja tornarem 
a “baixar”, però potser un xic transformats pel que hem viscut dalt la 
muntanya... No és fugir de la realitat. També és una realitat la vida 
espiritual, la presència de Déu, la seva Paraula, el seu Fill Jesucrist 
ressuscitat... ¿Per què se’ns ha encomanat la visió laica, secularitzada de la 
vida, on Déu i les coses de l’esperit no compten per a res? Contaminats per 
aquest ambient, aviat no valorarem la pregària, ni la missa dominical, ni el 
seguiment de Jesús... Potser molts no podran gaudir d’uns dies privilegiats 
per viure l’experiència joiosa d’un Jesús gloriós proper. 
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Tant de bo molts laics poguessin trobar ni que sigui mig dia, unes hores 
per estar prop del Senyor. Tots estem cridats a convertir grans o petits 
moments del nostre viure cristià en veritables moments de gaudi per la 
presència del Senyor enmig de nosaltres. 

“Mestre, que n’estem de bé aquí dalt!”, ho pensava jo també en aquests 
dies de recés. Resàvem la pregària de l’Església: l’Eucaristia al centre de la 
jornada. Dues meditacions al dia: a partir de les Sagrades Escriptures –Jesús 
conversant amb Elies i Moisès-  contemplar l’acció de Déu, la seva crida, la 
nostra resposta... Escoltar i respondre Jesús el Fill estimat del Pare que ens 
parla. Quedaven llargues estones per a dedicar-les a la reflexió, a contrastar 
la fe i la vida. Sol a l’habitació, a la capella, en l’adoració del Santíssim 
Sagrament exposat. Així anàvem fent llum al nostre cor, deixant que 
l’escalfor de l’amor del Senyor ens abrusés. 

Després ha vingut el moment de baixar i tornar a la vida de cada dia, a 
la relació amb la gent, al ministeri... Jesús baixa amb nosaltres, sense 
“vestits fulgurants”, amagat darrere vels d’Eucaristia, darrere els germans, 
darrere el sofriment... però en aquest camí llarg i esgotador de la passió i 
de la mort albirem la glòria de la resurrecció. ¿Comprendrem que tot això 
és necessari per arribar a la glòria de la resurrecció? És la lliçó de la 
Transfiguració, experiència de la bellesa de la santedat. 

 

Mn Anton Roca  
 

 

 

 VISITA PASTORAL: AQUESTA SETMANA 
o Trobada amb les comunitats de vida consagrada de 

l’Arxiprestat: Dilluns, a les 19 hores al “Centro Amigos”. 
Religios@s de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i Vallirana. 

o Reunió arxiprestal de preveres i diaques amb el Sr. 
Bisbe: Dimarts, dia 27, a les 11 del matí amb dinar de 
germanor. 

 
 

DISSABTE VINENT, DIA 3 DE MARÇ: a les 17 hores al col.legi 
Salesians: Trobada dels fidels de les parròquies de 
l’Arxiprestat amb el Sr. Bisbe. Reflexió sobre la realitat eclesial de 
l’arxiprestat. Diàleg amb el Sr. Bisbe i Vespres dominicals. TOTS HI 
SOM CONVIDATS! 
 

 

 CONDOLENÇA: La donem als familiars de Francisco Cobo Pedraza 
que morí el passat 18 de febrer, als 96 anys. Descansi en pau. 

 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Dijous, a les 21 hores. 
 

 RECÉS QUARESMAL ARXIPRESTAL: Diumenge, dia 11, a les 17 
hores al col.legi dels Salesians. El dirigeix Mn. Xavier Morlans. 

 

 “24 HORES AMB EL SENYOR”: Dissabte, dia 10, a la parròquia de 
Sant Josep: temple obert amb el Santíssim exposat i sagrament 
Perdó. 

 

 VIACRUCIS: Diumenges, 4 i 18 de març a les 18h. i tots els 
divendres de Quaresma a les 19:30h. 

 

 DIA 1 DE MAIG: SORTIDA ARXIPRESTAL AL SANTUARI DEL 
MIRACLE I SOLSONA: esmorzar, dinar i viatge: 42 €. 

    
 

EL VALOR DE LA FRUSTRACIÓ 
 

Mauricio Papini és un neurobiòleg argentí que investiga amb ratolins 
de laboratori sobre la frustració i n’extreu conclusions per a l’experiència 
humana. Una de les conclusions a les que ha arribat té a veure amb el 
sentit que des de la fe cristiana donem als problemes del dolor, del 
patiment, de la pèrdua. 

Papini ha descobert que l’experiència de la frustració és útil als 
ratolins i als mamífers perquè aprenguin a adaptar-se als entrebancs que 
els depara la vida, als sentiments de pèrdua, a les situacions de dolor a 
les que tot ésser viu s’ha d’enfrontar. És gràcies a les experiències de 
frustració que desenvolupen unes actituds de superació. 

Papini va col·locar a les gàbies dels ratolins un ansiolític 
antidepressiu addictiu. D’entrada els ratolins ni el provaven. Però quan 
se’ls sotmetia a una situació de frustració (per exemple, els donava 
reiteradament aigua amb sacarina i de sobte els en deixava de donar), 
començaven a prendre l’ansiolític àvidament per compensar la frustració. 
Passat un temps, però, deixaven de prendre’n i començaven a 
sobreposar-se, a superar l’adversitat sense ajuts externs. 

El científic conclou que els ratolins i els mamífers sotmesos a 
situacions de dolor i frustració es poden acabar sobreposant a 
l’adversitat, poden aprendre a suportar el dolor, poden crear 
mecanismes de resiliència, de superació. Desenvolupen la capacitat de 
convertir les adversitats no en un motiu d’autodestrucció, sinó en una 
oportunitat per al creixement, per a l’enfortiment, per a la millora. 

Fins i tot l’estudi del comportament animal ens pot ajudar, doncs, en 
aquest temps de Quaresma, a comprendre el valor evangèlic del dolor. 
Ens recorda el valor de la creu, entesa com una oportunitat per al 
creixement, assumint la voluntat del Pare. 

 

Joan Ferrés i Prats 


