
hi. S'hi desplaçava per traslladar-se al front de guerra i acompanyar 
espiritualment i sanitàriament els soldats ucraïnesos. Es veu que ja ha fet 
això quatre vegades, en situacions de perill per al seu país, però sembla 
que en aquest cas el risc per a ell és molt més gran. 
Com a creient m’ha alleujat llegir aquesta notícia. En aquests moments de 
tristesa, d’angoixa i de temença, em reconforta veure que l’Esperit continua 
viu i que hi ha persones de fe disposades a jugar-se la vida al servei dels 
altres. 

Joan Ferrés Prats 
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Diumenge VIII de durant l’any.                 27 DE FEBRER DE 2022. Nº 9 
 

LA QUARESMA,  

UNS EXERCICIS ESPIRITUALS 
 

El títol d’aquesta portada obeeix  per un cantó al temps litúrgic que 
s’iniciarà dimecres vinent amb la imposició de la Cendra, que és el tret 
de sortida de la cursa cap a la Pasqua. Per l’altre al fet personal que 
acabo de participar d’uns Exercicis espirituals adreçats a sacerdots, al 
Sant Crist de Balaguer. Salvant les lògiques distàncies, podem trobar 
afinitats i definir la Quaresma com un temps d’acostament al cor de la 
fe, una crida a la conversió (potser no tant de què, sinó a qui), a prendre 
el pols de la nostra vivència cristiana, i buscar una renovació espiritual. 
Així he viscut jo els Exercicis i així us proposa que sigui la nostra 
Quaresma. 
1. Trobar-nos més serenament amb nosaltres mateixos i mirar-nos des 

de la mirada amorosa de Déu. Vol dir anar a l’experiència que trobem 
en les pàgines de la Sagrada Escriptura i deixar-nos amarar de la 
història de salvació com una història de l’amor de Déu envers el seu 
poble, envers cadascun de nosaltres, envers la humanitat. La fidelitat 
de Déu al seu amor omple d’esperança, ens porta a la lloança i a 
respondre novament amb una fe renovada que inspira la nostra vida 
i el nostre actuar. 
El trobament amb Déu no és una falòrnia. és el punt des d’on arrenca 
la fe. Tota la Bíblia i sobretot els Evangelis són narracions i vivències 
de l’encontre de Déu amb l’home, amb els homes i dones, un 
encontre que és paradigma dels nostres encontres amb Ell. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 26.- Santa Paula Montal .  
Vespre (festiva), 20 h.-   Narcís Prats Boloix. 
          Difunts Colla Benavinguts: Auxili, M. Rosa, Jaume, Pere i Lluís. 
     Dif. Lola Casas (15 aniv.) espòs Miquel, fill Hermenegild i neboda Núria. 
                      

Diumenge dia 27.- DIUMENG E 8 DE DURANT L’ANY 
9 h.- Esposos Miquel Via i dolores i filla M Rosa 
       Esposos Joan Saperas i Benita. 
12:00 h.-  Manuel Clajer i esposa Inés./ Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan. 
                Vicenç Ferrés Oriol 
      Difunts família Rocher-Maymó. 
 

Dilluns dia 28.- Sant Rufí mr. I Sant Hilari, para. Sant Romà abat  
20 h.-         
 

Dimarts dia  1.- Sant Lleó, rr. Sant Albí Bisbe  
9 h.-   Difunta família Simon Rusinés 
20 h.-  Missa 

Dimecres dia 2.- DIMECRES DE CENDRA. Santa Agnès de Praga 
9 h.-  Missa amb benedicció i imposició de la cendra   
20 h.-   Missa amb benedicció i imposició de la cendra        
 

Dijous dia  3.- Sant Medir, pagès i màrtir Barcelona. Sant Celdoni mr.  
9 h.-  Missa                   20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 4.- Sant Casimir.   
9 h.- Missa               20 h.-   Missa. 

 

Dissabte dia 5.- Mare de Déu d’Africa  
Vespre (festiva), 20 h.-  Dif. Família Torredemer Roig. 
   Dif. Flor-Elsa Cedeño (21 aniversari)   
 

Diumenge dia 6.- DIUMENGE PRIMER DE QUARESMA. Sant Oleguer, bisbe 
de Barcelona.  
9 h.- Missa 
12:00 h.-  Carlos Moncholí Martínez (+16 .04.2020). 
      Vicenç Ferrés Oriol. 
 

 



Il·luminats per les pàgines de l’Escriptura esdevenen història de 
salvació per a tots els qui el segueixen. 

2. Després del trobament amb Ell hi ha la digestió: rumiar-ho a la llum 
de la Paraula. Acostar-nos a tants textos que il·luminen aquesta 
experiència:  salms,  personatges bíblics, profetes...  i pregar 

3. Finalment hi ha mirar la nostra vida: l’amor fidel de Déu ens empeny 
a viure esperançats i posa en moviment la nostra vida, la nostra 
caritat. Convertir la nostra vida en un servei d’amor envers els altres. 
El lliurament, fer de la vida un do i ser-ne  testimonis enmig dels 
germans, enmig d’un món sovint marcar per l’odi i per l’egoisme, fer 
resplendir la llum de l’alegria, de la pau, de l’amor, del perdó que 
emana de l’experiència de l’amor de Déu. 

 ¿No us sembla que això resum bastant l’exercici de la Quaresma? 
Trobada amb Déu en el desert, a la muntanya del Tabor i alimentar-nos 
no tant de pa, sinó de tota Paraula que surt de la boca de Déu, dies de 
desert... Dies favorables de “buscar Déu, ara que es deixa trobar, 
d’invocar-lo, ara que és a prop”. Tornar al Pare que ens espera... 
Per desgràcia serà una Quaresma marcada per la guerra a Ucraïna. Una 
ocasió per pregar més per la pau, per estar al costat dels que viuen els 
horrors de la guerra. Pregària, solidaritat, dejuni... Que tot ens ajudi a 
exercir la fe en aquests moments de dolor, ser portadors d’esperança i 
afinar la nostra caritat. 

Mn. Anton Roca   
 

 

 DIMECRES DE CENDRA, INICI DE LA QUARESMA 
 Misses amb benedicció i imposició de la Cendra:   

9,00 h i 20,00 h. 
 Celebracions de la imposició de la Cendra per infants: 

10,30 h.: Escola Immaculada 
18,00 h : Infants i famílies de la catequesi infantil   
 

 DIMECRES DE CENDRA: El Papa convida a una jornada de 
pregària i dejuni per la pau a Ucraïna  
El papa Francesc ha fet una crida a tothom, “creients i no creients”, 
convidant-los a unir-se a una jornada de pregària conjunta per la pau 
a Ucraïna. “Jesús ens va ensenyar que a la insensatesa diabòlica de 
la violència es respon amb les armes de Déu: la pregària i el dejuni”, 

ha dit el pontífex. 
Ha demanat que el proper 2 de març, coincidint amb el Dimecres de 
Cendra, es faci una jornada de dejuni per la pau. “Animo de manera 
especial els creients perquè aquell dia es dediquin intensament a la 

pregària i al dejuni”. Ha acabat les seves paraules demanant que la 
pau “preservi el món de la bogeria de la guerra”. 
A la nostra parròquia a la capella del Santíssim, amb el sagrari 
obert,  de 5 a 8 de la tarda hi haurà una tarda de silenci per a la 
pregària, amb el sagrari obert. Per assegurar que sempre hi haurà 
algú s’ofereixen uns torns de pregària. Al Cancell de l’església  hi ha 
una llista on apuntar-vos. 
                        

 DISSABTE VINENT: CONFERÈNCIA SOBRE EL SÍNODE I LA 
NOSTRA APORTACIÓ.  
Al Casal parroquial (c/ del riu, 55) o al temple parroquial (segons 
l’aforament) a les 18,30 h. tota la informació sobre el treball de les 
parròquies, qüestionari a contestar sobre la nostra implicació en 
l’Església, compartint experiències positives d’Església i d’altres que 
ens fan patir i suggerir com avançar en la comunió, la participació i 
en el compartir la missió. 
 

 FORMACIÓ CATEQUÈTICA A L’ARXIPRESTAT:  
28 febrer i 1 de març, al Casal. De 6 a 7 de la tarda. Tema: 
Anunciar el Regne de Déu”: Comunió, participació i missió. Anirà a 
càrrec de la Delegada diocesana de Catequesi, Isabel Campmany. 

 
 

EL CONFLICTE D'UCRAÏNA 
Aquests dies els mitjans de comunicació i les xarxes socials ens 

estan inundant amb informacions relatives al conflicte que ha esclatat a 
Ucraïna. Enmig d'aquesta saturació d’informacions, permeteu-me que 
seleccioni tres missatges que trobo especialment pertinents com a creient.  

El primer no ve de l’Església, però el podríem subscriure. És una 
frase molt coneguda d’Erich Hartmann, un pilot alemany de caces durant 
la Segona Guerra Mundial. Diu: “La guerra és un lloc on joves que no es 
coneixen i que no s’odien es maten entre ells, per la decisió d’uns vells que 
es coneixen i que s’odien, però que no es maten”. No calen més comentaris. 

També m'ha arribat el missatge del Papa, en el que lamenta la 
situació que s'ha desencadenat a Ucraïna i denuncia: “Una vegada més la 
pau de tots està amenaçada pels interessos de les parts”. El Papa fa una 
crida als que tenen responsabilitats polítiques, i ens convida a tots, als 
creients i als no creients, a fer, el dia 2, Dimecres de Cendra, una jornada 
de dejuni i de pregària per la pau. Per descomptat, ens hi hem de sentir 
implicats. 

Finalment, m'ha arribat una notícia sobre un capellà jove de la 
diòcesi de Barcelona, Mn Iuri Stasiuk, que és ucraïnès. Dijous passat, quan 
tothom que podia  estava  fugint  d’Ucraïna, ell  prenia un  avió  per  anar-  

(continua al darrere) 


