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Diumenge 6è. de durant l’any.             14 DE FEBRER DE 2021. Nº 07 
 

COVID I QUARESMA 

 
L’any passat, a mitja Quaresma, ens sorprengué la pandèmia del 
Coronavirus, i amb ella, un confinament total que ens féu tancar temples i 
ens impedí tota possibilitat de celebracions i trobades (misses, exèquies, 
casaments, despatx, recessos, sortides, etc.). Va ser duríssim. 
Enguany és diferent, podem fer les celebracions, però també amb moltes 
limitacions i, el que és pitjor, amb un cansament gran per tot aquest 
temps de sofriment, de por, de lluita i la impressió que n´hi ha per temps 
d’estar en aquesta situació. 
Això fa que siguin molts els qui es troben esgotats i ho veuen tot negre. 
Gent que necessiten ser escoltats i compresos per algú, perquè han viscut 
situacions molt dures. Cal ajudar a veure la seva situació: problemes de 
relació, de solitud... Perill de crear-se un “búnquer” a l’entorn. Mirant a 
l’entorn aquest búnquer és una protecció envers el món exterior, però 
també un aïllament. Protegir-se bé sí, però aïllar-nos no. Cal obrir unes 
finestres: la relació amb els altres. Quan veiem que els altres sofreixen 
això ens colpeix. Llavors sortim del nostre búnquer per a no viure més 
aïllats sinó relacionats. És necessari des del nostre dolor, compartir el 
dolor de l’altre. Mirar el futur com una realitat nova, el futur és nou i no 
pot ser un repetir el passat. És frustrant. Cal potenciar la confiança que 
no neix de les seguretats, sinó del Déu de la vida que ha traçat el nostre 
camí i no ens deixa, ens crida a existir, ser, a estar i no falla. Quan fallen 
les coses humanes, és moment de tornar a Déu. Potser som provats... En 
què? En la nostra confiança, en les nostres possibilitats que són pobres i 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 13.- Sant Benigne, prevere i màrtir. Sant Castor d’Aquitània 
Vespre (festiva), 20 h.- Esposos Pere Berenguer i Isabel López 
   Miquel Font Casanovas (natalici) 
   Esposos Magdalena Ferrés Aymerich (10è. aniv) 
                                           i Isidre Mercè Prats 
Diumenge dia 14.- DIUMENGE 6è. DE DURANT L’ANY. Sant Ciril, monjo, i 
Sant Metodi, bisbe, copatrons d’Europa. 
9 h.-      Jaume Presas Gil  (aniversari) 
  Josep Maria Aymerich Costa 
  Climent Tuset i  Perals (22 aniversari) 
12:30 h.- Josep Mompart i esposa Dolors. 
   Miquel Font Casanovas i Engràcia Sagristà Prats 
 
Dilluns dia 15.- Sant Faustí. Santa Jovita, germans màrtirs 
Vespre, 20 h.- 
               P. Faustí Gutiérrez. SDB 
 

Dimarts dia 16.- Sant Onèssim, bisbe. Santa Juliana, verge i màrtir. 
Matí, 9 h.-  Assumpta Tres i Josep Reverter 
Vespre, 20 h.-  Missa 
 

Dimecres dia 17.- DIMECRES DE CENDRA. Sant Ròmul, màrtir; Sant Silví 
Matí, 9 h.-  Missa i amb imposició de la Cendra 
        Esposos Antonio Garcés i Encarnación Navarro 
Vespre, 20 h.- Missa i amb imposició de la Cendra .  
                     P. Faustí Gutiérrez.SDB 
 

Dijous dia 18.- Sant Simó, bisbe de Jerusalem, parent de Jesús.  
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h..- Missa 
 
Divendres dia 19.-  Sant Gabí, prevere i màrtir 
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h..- Missa 
 
Dissabte dia 20.- Sant Nemesi 
Vespre (festiva), 20 h.- Antonio Pastor-Margarita Mayor i Oleguer Boloix 
 

Diumenge dia 21.- PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA. Sant Pere Damià  
9 h.-         Família Planas Tuset. 
12:30 h.- Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
      Esposos Josep Costa Llinàs i Rosa Tuset Boloix 
      Esposos Pere Perals i Àngela Muñoz. 
 

 

 



les possibilitats de Déu que són infinites. Som provats en el nostre orgull, 
potser està caient la prepotència humana...perquè no serveix. Enmig de 
la nostra fragilitat, serveix la solidaritat, compartir, pensar en l’altre. 
Quin missatge més potent per a començar amb bon peu el temps 
quaresmal. Quan Dimecres ens imposaran les cendres pensem que des de 
la nostra petitesa, avui tan amenaçada, cal redreçar el cap: mirar 
endavant i no quedar anclats en el passat, caldrà obrir finestres al nostre 
“búnquer” que ens aïlla, caldrà tornar a Déu, “ara que es deixa trobar”. 

Mn. Antoni Roca 
 

 

AVUI, A TOTES LES MISSES, COL·LECTA EXTRA  

DE MANS UNIDES CONTRA LA FAM 
 

 

ACTIVITATS 
 

 COMENÇA LA QUARESMA  
 Dimecres de Cendra, dia 17: Misses amb imposició de 

les cendres a les 9 i a les 20h. 
Celebració de la Cendra pels infants de catequesi: 
Dimecres, a les 18 h. al temple parroquial. Podran 
acompanyar-los un adult per família.  

 Dejunis i abstinències de carn: Dimecres de Cendra i 
Divendres Sant. Tots el divendres de Quaresma: abstinència 
de carn. 

 Vespres dominicals de Quaresma: a partir de dissabte 
vinent tots els dissabtes, a les 19, 35h: Primeres Vespres de 
Diumenges de Quaresma. Divendres: Viacrucis 19,30 h. 

 Almoina penitencial: Juntament amb la pregària i el 
dejuni, l’almoina esdevé un signe de penitència i de 
voluntat de compartir més els nostres béns amb els 
germans necessitats. Podeu dipositar la vostra col·laboració 
econòmica a la caixeta de Càritas o al propi mossèn per 
entregar a Càritas (donatiu que desgrava). 

 BAPTISME 
 Aquest dissabte ha rebut el Baptisme en GABRIEL 

ARACIL GIMENEZ 
 

 ELECCIONS AL PARLAMENT I COVID 
Aquest diumenge és dia d’eleccions. Unes eleccions peculiars, per 
trobar-nos en pandèmia i a molts els preocupa el risc del contagi, 
la dificultat d’exercir aquest dret, principalment pels malalts, els 
qui són considerats d’alt risc, etc. Tot i acceptar que potser hagués 

estat bé ajornar-les per a més endavant, també se’ns diu que tot 
està preparat per exercir el nostre dret a votar amb el màxim de 
seguretat. 
És important que més enllà de si ara ens ve de gust votar o no, de 
si ens dol l’espectacle de picabaralles dels partits que porten al 
desànim...  ara recordem la responsabilitat dels ciutadans a 
col·laborar en el bé públic, també amb el nostre vot. El 
comportament dels polítics ha de ser exemplar, però també el dels 
ciutadans. No s’hi val desentendre’s. Si uns ho fessin malament, 
els altres no els hem d’imitar. Siguem responsables! 
 

 

ELS LEPROSOS AVUI 

Sentir parlar avui de leprosos em pot fer pensar que el text en qüestió 
està una mica passat de moda, allunyat de la meva realitat social. Només 
em calen, però, uns moments de reflexió per prendre consciència que els 
leprosos del temps de Jesús tenen similituds molt grans amb l’actual 
situació social. Avui, al meu entorn, hi ha persones tan marginades com 
ells, tan necessitades, tan excloses com ells dels beneficis que fruïm la 
majoria dels ciutadans.  

Si accepto el paral·lelisme entre l’ahir i l’avui, també hauré d’acceptar les 
dues lliçons que Jesús em dona a l’evangeli. Perquè penso que són dues: 
una de caire social i una de caire espiritual. 

La primera lliçó que em dona Jesús és més necessària avui que mai. Les 
mancances materials, les necessitats del cos, les marginacions 
econòmiques i socials formen part de les exigències de l’evangeli. No em 
puc excusar dient que el que em correspon com a persona de fe són les 
coses de l’esperit, que dels cossos ja se n’ocuparan els altres. L’evangeli 
em deixa sense excuses. Jesús també es preocupa de les necessitats 
corporals. 

Ara bé, per al cristià el compromís social és necessari però no suficient. És 
imprescindible, però no ho és tot. Jesús prohibeix al leprós que expliqui el 
que li ha passat perquè no vol ser malinterpretat. El seu messianisme no 
és de prodigis materials. Jesús mostra que el benestar corporal necessita 
ser complementat amb el benestar espiritual. La plenitud corporal 
necessita la plenitud que Déu dona a l’esperit. 

Aquesta doble lliçó té a veure tant amb la meva vida cristiana personal 
com amb el meu comprimís social com a cristià. He de lluitar com els que 
no són cristians per un món més just, pel benestar de tothom, pels 
marginats de tota mena. Però també he de demostrar, amb les paraules i 
amb la vida, que la plenitud humana em ve d’un afegit, i aquest afegit és 
l’experiència de Déu.    

Joan Ferrés Prats 
 (14/02/2021) 


