INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 29.- Sant Osvald.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h..- Àngela Ferrés i espòs Francisco.
Difunts Colla Benavinguts: Jaume, Pere, Mª Rosa
i Lluís.
Diumenge dia 1.- DIUMENGE PRIMER DE QUARESMA.
9 h.Família Martí Tuset
12:30 h.- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca./ Esposos Antonio
Costa i Magdalena Prats i família./ Acció de gràcies a la Verge de
Montserrat
11h A Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca, en absència de prevere.
prevere
Dilluns dia 2.- Santa Agnès de Praga, religiosa
Vespre, 20 h.- Jaume Tres Termes
Dimarts dia 3.- Sant Medir, màrtir.
Matí, 8 h.- Enric Perals Aymerich
Vespre, 20 h..- Missa.
Dimecres dia 4.- Sant Casimir, príncep polonès.
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Petra Ramos Siles
Dijous dia 5.- Mare de Déu d’Àfrica
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Antoni Prats Botey (17è. aniversari)
Divendres dia 6.- Sant Oleguer, bisbe de Barcelona.
Matí, 8 h.- Missa.
Vespre, 20 h..- Isidre Duch Garcia (funeral).
Dissabte dia 7.- Santa Perpètua i santa Felicitat
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h..- En acció de gràcies pels 89 anys.
Difunts família Torredemer-Roig
Joan Morral i esposa Antònia, Teresa Morral i
espòs Joan.
Flor Elsa Cereño (19 aniversario)
Diumenge dia 8.- DIUMENGE SEGON DE QUARESMA. Sant Joan de Déu
9 h.- Família Planas Tuset
12:30 h.- Adela Prats i espòs
11 h. a Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca, en absència de
prevere.
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CATEQUESIS QUARESMALS
SOBRE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ:

“L’HOME I LA DONA, PECADORS” (1r. diumenge)
Comprendre l’ésser humà, la seva situació, i com Déu des del
començament va teixint una història de salvació que culmina en Crist és
el que ens presenten les Sagrades Escriptures, que són el recull de la fe
d’aquell poble que té les seves arrels en Abraham i la seva plenitud en
Jesucrist. És la història d’una revelació de Déu, d’un diàleg entre Déu i els
homes que avui té tota l’actualitat i que la
l Quaresma vol revifar en
nosaltres.
I comencem com comença la Bíblia, amb Adam i Eva. Són els pares
de la nissaga humana, els representants de la humanitat. Aquella història
és la nostra història.
Els científics sempre van descobrint coses apassionants sobre
l’origen de l’univers i de l’home. L’autor bíblic diu bellament dues veritats
sobre l’ésser humà: venim d’aquest fons comú que és la mare terra...
però tot ve de Déu. Malgrat que som pols i a la pols tornarem, portem la
marca de Déu i el seu buf divinal.
nal. Venim de Déu i som col·locats en un
jardí que és una delícia. De tan bé que estaven ni s’adonaven de la seva
nuesa...
Però aquesta no és tota la veritat: el ser humà és creat. És home,
no és Déu. Té uns límits. L’home, fent mal ús de la seva llibertat,
lliberta trenca
aquella harmonia paradisíaca quan s’allunya del seu Creador. Vol ser una
“nissaga de poder” que vol desbancar Déu, i acaba essent una “nissaga
pecadora”. El trencament de la comunió amb Déu posa en evidència la
seva tràgica nuesa.

D’aquesta manera l’antic poble de Déu –i nosaltres, creients del
segle XXI- reflexionem sobre una realitat que vivim en el món i en la
pròpia pell: som pecadors. Ens costa d’acceptar-ho, hem perdut la
consciència de pecat. Però com ens atrevim a dir que no tenim pecat,
veient com va el món, veient com vivim? Només pot ser per un grau
d’inconsciència o per una gran hipocresia. Aquesta bonica i tràgica
història d’Adam i Eva era la seva història i és la nostra història. No parla
de coses passades, sinó d’un fons comú, propi dels humans: el pecat.
L’ésser humà és temptat i seduït a pecar, a trencar amb Déu. En aquest
jardí també hi ha serps, i potser no hi comptem gaire. El temptador, el
pare de la mentida, el qui ens vol mal, “ronda cercant qui engolir” (1Pe.
5,8). Ens enganya i ens fa mal. ¿Per què ens prenem tan a broma la lluita
contra el nostre adversari? Les conseqüències són tràgiques segons la
lectura bíblica: s’ha acabat el jardí, el crim de Caín envers el seu germà
Abel, la dolenteria que porta al Diluvi, l’orgull i la divisió de la torre de
Babel...
Però per sort nostra la cosa no acaba aquí: hi ha un nou Adam –
Crist-: Ell planta cara al temptador i en surt vencedor. Amb Ell esdevenim
salvats. La Pasqua ja s’albira en el primer diumenge de Quaresma. Aquell
que vencia en un arbre, també en un arbre (la Creu) fou vençut.
(continuarà)
Mn. Antoni Roca

ACTIVITATS
 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
Aquest dilluns, dia 2, a les 21 h. a la rectoría.
 CONDOLENÇA: La donem als familiars de Joan Rusinés Torrents
que va morir el passat dia 24, a l’edat de 89 anys. Descansi en la
pau del Senyor.
 QUARESMA
o ¿Has pensat que pots anar a missa algun dia entre setmana?
o Viacrucis tots els divendres, a 2/4 de 8 del vespre i missa
o Vespres cada dissabte a 2/4 de 8 del vespre i Missa
o Viacrucis diumenges dies 8 i 15 a les 6 tarda.
o Recés quaresmal als Salesians, diumenge 22 de març a les
5 de la tarda, fins a les 8 del vespre, dirigits pel nostre bisbe
Agustí.

 SORTIDA
QUARESMAL
A
LA
PASSIÓ
D’OLESA
DE
MONTSERRAT: DIUMENGE DIA 29 DEMARÇ
Sortida a 2/4 de 9 de la Vailet (costat del McDonalds). Arribada a Olesa
i teatre de La Passió. Representació (de 10,15 a 14,00 h.). Visita a
l’escenari i dinar al “Cafè del teatre”, sobretaula i Missa dominical a la
parròquia de Santa Maria d’Olesa. Preu: 40 € (viatge, teatre i dinar).
Inscripcions amb pagament i tria del menú: dimecres i divendres de
6,30 a 7,30 de la tarda a la parròquia.
 REUNIÓ DE CATEQUISTES: DIMECRES, DIA 4, a les 21,00 h.
Reflexió sobre el servei eclesial del catequista.

CAURE EN LA TEMPTACIÓ
S’alça el taló de la Quaresma y la celebració eucarística ens ofereix
dues obres amb un mateix argument: les temptacions. En la primera,
protagonitzada per Adam i Eva, la cosa acaba malament. En canvi, la
segona, protagonitzada per Jesús, té un final feliç.
En la vida de totes les persones s’ha representat sempre, i es
continua representant, aquesta obra, perquè sovint som temptats a
desviar-nos del camí que ens havíem fixat a la vida.
Aquesta setmana, mentre anava meditant sobre les dues històries
bíbliques i sobre la meva personal, he hagut de llegir per a la feina els
resultats d’una investigació que també parlava sobre temptacions.
A uns fumadors que estaven intentant deixar el tabac se’ls va
dividir en dos grups. A uns se’ls va passar un missatge en contra del
tabac. Als altres no. Doncs bé, els que havien rebut el missatge antitabac
varen recaure més. Sembla ser que, encara que de paraula se’ls digués
que fumar és perjudicial, el fet d’activar en el seu cervell la imatge mental
del tabac els va incentivar el desig. Els experts en el cervell diuen que el
millor per superar un mal no és obsessionar-se a evitar el mal, sinó
il·lusionar-se per un bé.
Curiosament resulta que aquesta és l’estratègia que utilitza Jesús a
l’Evangeli. Si Jesús venç la seducció del poder, de l’orgull i de
l’autosuficiència és perquè hi ha una altra realitat que el sedueix més:
Déu. Jesús venç la temptació de servir-se de Déu perquè el que el
sedueix és servir Déu. Venç la temptació de posar-se en el centre de la
vida perquè en el centre de la seva vida hi ha Déu.
Avui la meva temptació és també convertir-me en el centre de la
meva vida. Que caigui en la temptació, com van fer Adam i Eva, o la
superi, com va fer Jesús, només depèn del grau de seducció que exerceix
sobre mi la figura de Jesús i, a través d’ell, la de Déu Pare.
Joan Ferrés Prats

