
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 13.- Sant Benigne, màrtir  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Joaquim Boada i Llinàs.                                           
 
Diumenge dia 14.- I DE QUARESMA. Sant Ciril i Sant Metodi 
9h.- Jaume Presas i família.                                          
12h.- Cenovia Habas León / Família Sanou Sarri / Valentí Grané Rosol i 
esposa / Francesc Berenguer i esposa Rosa / Magdalena Ferrés i espòs Isidre 
Marcé (5 aniversari).                                                                                                                             
18h.- Missa.                                                                                        
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 15.- Sant Faustí, màrtir 
Vespre.- Eleuteri  (Teri) Termes Munné (funeral).                                    
 
Dimarts dia 16.- Sant Arnau, bisbe  
Matí.- Família Ubach Rovira 
Vespre- Josep Torres (10 mesos).                          
 
Dimecres dia  17.- Sant Aleix Falconieri 
Matí.- Joan Costa Ubach.                                   
Vespre- Difunts Família Cardús Planes i àvia Lola.                               
 
Dijous dia 18.- Santa Bernardetta Soubirous. 
Matí.- Josep Prats i Maria Escala. 
Vespre.- Enric Perals Aimerich. 
 
Divendres dia 19.- Sant Conrad, ermità  
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Ascensión Lozano Domènech (1r. aniversari).               
 
Dissabte dia 20.- Sant Eleuteri, bisbe  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Antoni Pastor Campmany / Jaume Perals Aymerich / 
Francisco Boada / Vicenç Berenguer López / Ramon Soley Parellola.                                          
 
Diumenge dia 21.- II DE QUARESMA. 
9h.-  Francesc Capdevila.                                         
12h.- Isidre Prats / Rosa Campmany i família / Maria Acevedo Jiménez (1r. 
aniversari) / Pere Roig i Mercè Roig i fill Martí / Pepita Rocher (5è. 
aniversari) / Bernardo Expósito Martínez (1r. aniversari) i fill Sebastián.                                                                                                                             
18h.- Missa.                                                                                         
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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1r. diumenge de Quaresma                  14 DE FEBRER DE 2016. N. 7  

QUARESMA I EXPERIÈNCIA DE DESERT 
La Quaresma ens resitua dintre la cursa del seguiment de Crist i ens proposa 

un dur entrenament: exercicis, dejunis, abstinències. Diguem-ho clarament: 
exercici de la caritat (el Papa ens proposa exercir les Obres de Misericòrdia), 
exercici de la pregària (“Sempre que m’invoqui l’escoltaré”), i que el nostre cor 
estigui a punt, en forma: potser haurem d’aprimar el nostre egoisme, o rebaixar 
uns quants quilos d’orgull, o buscar l’“entrenador” assequible que ens 
acompanyi; caldrà deixar begudes que ens emboiren i anar a l’aigua fresca de 
l’Evangeli; dejunar de tantes coses supèrflues que ens distreuen de l’essencial i 
així poder acollir l’aliment que ens ve del Cel.  

Avui, com en temps de Jesús, l’Esperit ens condueix pel desert i ens mostra 
la vida amb la seva cruesa: temps de prova. Ens toca viure temptats, amb cants 
de sirena que ens sedueixen cap a una vida sense Déu i sense l’amor als 
germans. Però quan oblidem la misericordia de Déu, el nostre cor se’ns gela i el 
nostre món esdevé un infern. Amb Jesús temptat, però vencedor, som capaços 
de fer el camí de la vida il·luminats per la misericordia de Déu, que pot més que 
els nostres pecats, i esdevenir propagadors d’aquesta misericordia amb les 
nostres obres. 
 

Mn Anton Roca 

FULL EXTRA ARXIPRESTAL: A l’entrada del temple trobareu un Full 
Informatiu sobre l’Any Jubilar de la Misericòrdia, amb les activitats que 
es faran al nostre arxiprestat. Preneu-lo, llegiu-lo i visquem-ho! 
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• PRIMERES VESPRES DELS DIUMENGES DE QUARESMA: ELS 
DISSABTES, A 2/4 DE 8 DEL VESPRE, A PARTIR DE 
DISSABTE VINENT. 

La litúrgia quaresmal té una gran riquesa de textos bíblics: les lectures dels 
diumenges, la missa de cada dia, els salms... 
El Concili va impulsar un acostament a la pregària litúrgica, a la litúrgia de 
les Hores, per part dels fidels. Sovint era reservada als sacerdots, als 
monestirs, als convents. Pregar amb l’Església, pregar amb els salms, és 
unir-nos a la lloança de Jesús que pregà amb els salms i de l’Església que 
continua –a totes les hores- la lloança a Déu. 
Us convidem, doncs, a participar en la Pregària de Vespres, mitja hora 
abans de la missa vespertina del dissabte, durant tota la 
Quaresma. Preguem amb tota l’Església i visquem aquest temps litúrgic 
que ens crida a la conversió i renovació de la nostra vida cristiana. 

 

• EL VIACRUCIS: és acompanyar Jesús en el camí de la Creu. Exercici 
de pietat consistent en meditar la passió i mort del Senyor, tot fent 
camí i acompanyant-lo.  
. Els divendres de Quaresma: Viacrucis mitja hora abans de la 
missa de les 20 h. 
. Diumenges de Quaresma: Dies 28 de febrer i  6 de març a les 
5,30 de la tarda.  
 

• RECÉS QUARESMAL DE L’ARXIPRESTAT: Diumenge, dia 13 de 
març, als Salesians, a les 5,30 tarda. Se suprimeix la missa de les 6 
de la tarda. 
 

• L’ALMOINA PENITENCIAL: La caritat és un tret essencial en el camí 
de conversió. La misericordia de Déu ens urgeix a ser 
misericordiosos. Proposem enguany donar un impuls a l’almoina 
penitencial que podem dipositar a la caixeta de Càritas que està  al 
costat de la imatge del Sant Crist. 

 
 

DISSABTE VINENT, DIA 20:  
TROBADA DIOCESANA DE JOVES A VALLIRANA. 
Hi participaran els joves de confirmació de la nostra parròquia juntament 
amb els seus responsables. Té com a objectiu descobrir, aprofundir i 

comprometre’s amb la MISERICÒRDIA, per a joves d'entre 13 i 25 anys 
de les diferents parròquies de la nostra diòcesi de Sant Feliu, on es 
realitzarà diferents activitats per a compartir al llarg de la tarda/nit. 
 

 

PROCESSÓ DEL SILENCI DE DIVENDRES SANT: Cada diumenge, a 
partir d’aquest diumenge i fins el  13 de març, comencen les inscripcions, en 
el despatx parroquial, d’11 a 12:30h. 
 

 

CAURE EN LA TEMPTACIÓ 
Els cristians vivim de vegades escindits, empesos per forces 

contradictòries, perquè l’entorn en què ens movem no és d’inspiració cristiana. 
Es pot comprovar, per exemple, en el tema de les temptacions, que és l’eix de 
l’evangeli d’aquest cap de setmana.  

Per una banda, resem cada dia al Parenostre allò de “no permeteu que 
nosaltres caiguem en la temptació”. Per altra, a la vida quotidiana se’ns 
presenten contínuament paradisos del consumisme als que, segons se’ns diu, 
només podem accedir si caiem en la temptació. I se’ns convida obertament a 
caure-hi, se’ns recomana que no ens reprimim, que ens alliberem de vells 
tabús, que fruïm de la vida.  

Aquestes insinuacions em fan pensar que potser els cristians no hem sabut 
“vendre” bé el tema de la temptació en particular ni el de la moral en general. 
Segurament la impressió que fem és com si vèncer la temptació fos l’oposat a 
fruir de la vida. 

Les temptacions no són exclusives de la literatura cristiana. Jesús venç les 
temptacions a l’Evangeli, com també Ulisses venç les temptacions a l’Odisea, 
quan demana que el lliguin ben fort a la nau per no cedir a l’encís de les sirenes.  
Ni Ulisses ni Jesús no ho fan pas perquè no vulguin fruir de la vida. Ben al 
contrari. Si Ulisses es resisteix a la temptació de les sirenes, és perquè estima 
la seva dona Penèlope i perquè somia arribar a Ítaca, el seu país. Si vol vèncer 
la temptació és perquè està convençut que Penèlope i Ítaca el faran molt més 
feliç que les sirenes. 

Amb Jesús passa el mateix. Si Jesús venç la temptació dels béns materials 
i del poder és perquè s’estima més Déu que el diner o el poder i perquè està 
convençut que l’amor de Déu el farà més feliç que l’amor al diner o al poder.  
No es tracta, doncs, de posar l’accent en la privació, en la negació, en el 

sacrifici, en la renúncia (a les sirenes, als béns materials o al poder). La 

renúncia i el sacrifici són només el preu que volem pagar per ser més 

feliços, per fruir més de la vida.                                           

Joan Ferrés i Prats 


