
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 9.- Santa Francesca Romana.  
Matí.- 12:00 h: Missa funeral per Aurèlia Peiró Bellostas, casada amb 
                            Miquel Tuset Moset. 
Vespre (festiva).- Joan Morral i esposa Antònia i Teresa Morral i espòs. 
     Miquel Belmonte Mezquita (5è. aniversari). 
     Pepi Grané (9è. aniversari). 

 Francisca Vendrell (el sant) i espòs Lluís i fill 
 Lluís Bosch (3r. any).  

 

Diumenge dia 10.- PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA. 
9h.- Família Planas-Tuset / Maria Carme Poch i Mestres.             
12:30h.- Elena Castillo Galdeano (1r. aniversari).      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  11.- Sant Eulogi, prevere i màrtir.  
Vespre.- Concepció Nicolau Roig i espòs / Difunts família Prat-Salvans.                                   
 

Dimarts dia 12.- Sant Innocenci I, papa. 
Matí.- Miquel Ferrer  Vidal i esposa Teresa. 
Vespre.- Josep Ferrés Ferrés (3r. aniversari).                          
 

Dimecres dia 13.- Sant Roderic i sant Salomó, màrtirs.  
Matí.- Missa.                                    
Vespre.- Pere Roca Vidal i esposa Maria.                              
 

Dijous dia 14.- Sant Arnal, abat benedictí i màrtir.  
Matí.- Manuel  Massana i Lourdes Raventós. 
Vespre.- Rosa Urgellés i Antoni Canals. 
 

Divendres dia 15.- Santa Madrona, verge i màrtir.  
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Joan Costa Ubach.                  
 

Dissabte dia 16.- Sant Agapit, bisbe de Ravenna. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Engràcia Sagristà (1r. aniversari) i espòs Miquel. 
     Josep Ferrés i Dolores Prats. 
     Joan Marcè Rigol i intenció de la família. 
     Carlos Valls (2n. aniversari)                                          
 

Diumenge dia 17.- SEGON DIUMENGE DE QUARESMA.  
9h.- Mª Teresa Prat Costa (15è. aniversari). 
  Josep Martí Solanes Yherla (Sant).  
12:30h.- Enric Oliveras Parera (14è. aniversari).      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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LA FE ALS LLAVIS I AL COR 
 

Durant el temps de Quaresma ens proposem comentar breument la 
lectura segona de cada diumenge. Sovint és la que menys surt en les 
homilies, el centre de les quals acostuma ser, lògicament, l’Evangeli. 

En la Quaresma: els Evangelis –les Temptacions, la Transfiguració del 
Senyor, etc- marquen fortament el contingut de cada diumenge. 
Justament per això volem des d’aquí “recuperar” aquests textos de les 
Cartes Apostòliques que són els primers testimonis de la fe cristiana. 

El text d’avui, 1r. diumenge de Quaresma, és Rm 10, 8-13. Pau 
recorda quina és la professió de fe del cristià: “Si amb els “llavis” 
reconeixes que Jesucrist és el Senyor i creus de “cor” que Déu l’ha 
ressuscitat d’entre els morts, seràs salvat”. 

¿Què és la Quaresma sinó un camí de purificació de la nostra fe, més 
recentrada en Crist, el qual acollim com a “Senyor” i el proclamem 
ressuscitat per Déu, vencedor de la mort? La fe! Sovint ens perdem en 
paraules: si creure és pensar així o aixà, fer això o fer allò... No. Creure 
en Ell: acceptar-lo en el cor, professar-lo amb els llavis, testimoniar-lo 
amb la vida. Aquesta és la fe que ens duu a la salvació: “Tothom qui 
invocarà el nom del Senyor serà salvat”. 

A l’inici de la Quaresma ja en recordem el seu terme: la Pasqua de 
Jesús, el seu lliurament i la seva resurrecció. Creiem en Ell i professem 
aquesta fe: “Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, 
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús!”. Aquesta fe, més purificada i 
renovada, és la que, un any més, renovarem solemnement en la Vetlla 
Pasqual d’enguany. 
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Mentre som temptats a no creure en res, o només en nosaltres, o en 
els ídols que el món fabrica, ressona en nosaltres la paraula de 
l’Escriptura: “Cap del qui creuen en Ell no serà defraudat”. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 QUARESMA: 
o DISSABTES DE QUARESMA, A LES 19:30H.: 

             PRIMERES VESPRES DOMINICALS. 
o MISSA VESPERTINA DELS DIMECRES AMB VESPRES.  
o VIACRUCIS: CADA DIVENDRES A LES 19:25H. 

 

 DIUMENGE VINENT, DIA DEL SEMINARI:  
COL·LECTA EXTRA: Amb el lema “El Seminari, missió de tots” es 
vol subratllar que el Seminari veritablement és missió de tots 
perquè de tots depèn, amb l’ajut de l’Esperit Sant, d’acompanyar 
els joves que se senten cridats a ser sacerdots i poder-los oferir 
comunitats vives. 
 

 PARTICIPAR EN LA PROCESSÓ DE DIVENDRES SANT. 
Inscripcions a partir de diumenge vinent, tots els diumenges fins 
el 14 d’abril, d’11 a 12:30h. al despatx parroquial. 
 

 RECÉS ARXIPRESTAL: “Del desconcert a la joia de la fe” 
Diumenge, 7 d’abril, a la tarda, al col·legi de les Dominiques de 
Vallirana. Predicarà Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell. Hi 
haurà a disposició autocar per a participar-hi. Sordida de La Vailet 
a les 16:45 hores (preu: 4 €). 
 

 SORTIDA ARXIPRESTAL DEL PRIMER DE MAIG 
Enguany anem a Salomó (Tarragonès) situat al Baix Gaià, on cada 
any, al mes de maig, s’escenifica el “Ball parlat del Sant Crist de 
Salomó”. Teatre, dansa i llum fan reviure uns fets llegendaris que 
la tradició popular ha mantingut fins a dia d’avui. Després visita al 
santuari de la Mare de Déu de Montserrat, a Montferri, obra de 
l’arquitecte modernista Josep M. Jujol. Dinar al restaurant El 
Alamo, sobretaula i missa a la parròquia d’Alcover. 
El preu será de 45 €., 3 euros més que l’any passat, degut que la 
representació del Ball del Sant Crist té un cost individual de 7 €. 
 

 GRUP DE LITÚRGIA: PARLEM DE LA QUARESMA 
Serà dijous vinent (i no dimecres) a les 21 hores a la rectoria. 

 

 EXCURSIÓ D’ESTIU: COMENCEU A FER GUARDIOLA !!! 
Del 26 al 31 d’agost: LONDRES, amb visites a Oxford, Canterbury... 

 

 ESPAI DE PREGÀRIA: Aquest dilluns a les 19:15h. Preguem 
per les vocacions sacerdotals. 

 

 SORTIDA CONJUNTA ESPLAI FLOR DE NEU 
El proper cap de setmana, 16 i 17 de març, a Hostalets de Pierola, 
amb els grups d’infantil. Els hi desitgem una bona convivència 
entre infants i monitors! 

    
 

NO CAURE EN LA TEMPTACIÓ 
 

Meditant l’Evangeli d’aquest cap de setmana entorn a les temptacions 
que va patir Jesús, m’ha vingut al cap una frase enginyosa del filòsof 
francès Jean-Paul Sartre. Deia: “El paper dels predicadors consisteix a 
temptar als dolents amb el bé”. 

 

Segons el diccionari, temptar consisteix a “posar a prova”, i resulta 
reconfortant veure que Jesús va ser posat a prova com ho som nosaltres. 
Però el diccionari també diu que temptar és “induir o tractar d’induir algú 
a alguna cosa, especialment dolenta”. En aquest sentit, segons els 
pensador francès, quan som induïts al mal, només ens en podem sortir 
si en el nostre interior té més força el que ens indueix al bé. 

 

És el que observem en les temptacions de Jesús tal com les relata 
l’Evangeli. El diable el vol induir a utilitzar Déu en benefici propi: 
“Demana que les pedres es converteixin en pans”. El vol induir a moure’s 
pel poder i la glòria: “Et donaré l’autoritat i la glòria d’aquests reialmes”. 
I el vol induir a l’èxit fàcil i a l’ostentació: “Tira’t daltabaix que Déu et 
recollirà”. 

 

Jesús se’n surt perquè en el seu interior hi ha unes forces del bé que 
tenen més pes que aquelles que l’inciten al mal: s’alimenta de la Paraula 
viva de Déu, el Pare dóna tant de sentit i plenitud a la seva vida que no 
necessita l’ostentació, el poder, l’èxit i la glòria. 

 

En l’inici del temps litúrgic de la Quaresma penso que en el camí de la 
meva conversió no haig de posar l’accent en la privació o la renúncia de 
tot allò que pot ser per mi una temptació cap al mal, sinó que més aviat 
haig de reforçar el pes del que em tempta cap al bé. 
 

La garantia més segura per no caure en la temptació del mal és 
aconseguir que em tempti molt més el fet de sentir-me estimat per Déu, 
d’experimentar la plenitud de la vida que Ell m’ofereix. 
 

Joan Ferrés i Prats 


