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PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA.      6 DE MARÇ DE 2022. Nº 10 
 

QUARESMA I EL FIBLÓ DE LA GUERRA 
 

Vàrem començar la Quaresma convertint el Dimecres de Cendra en una 
Jornada de pregària i dejuni per la guerra a Ucraïna. El papa Francesc 
ens animava a fer-ho. De fet la Litúrgia sempre ressalta aquest dia tres 
dimensions de la vida cristiana: la caritat, la pregària i el dejuni. El Papa 
omplia de sentit aquestes pràctiques: la caritat envers els germans que 
es troben en una situació ben difícil. La pregària ens sosté en les 
tribulacions, expressa amor, confiança, intercessió... Finalment el 
dejuni: dejuni que expressa solidaritat amb el que pateix, saber dejunar 
davant dels germans que es veuen privats de la pau, la llibertat, dels 
aliments, de la vida digna de les famílies, dels infants... 
Avui l’Evangeli ens parla de les temptacions de Jesús i les nostres. Un 
món materialista, sense valors, sense Déu, és capaç de tot... Recorda: 
“l’home no viu només de pa”. Quan ens convertim en déus, plens 
d’orgull, plens de supèrbia, delerosos de poder i domini: “tot serà teu” 
-ens diu el temptador-, llavors convertim la terra en un infern. 
L’Escriptura diu: “Adora el Senyor, el teu Déu, dona culte a ell tot sol”.  
Quan ens burlem de Déu i el fem servir pels nostres interessos, i ens 
riem de la seva misericòrdia “no et passarà res... Ell et guardarà...” Déu 
t’està dient: “alerta com actues! No facis servir la religió per les teves 
conveniències. No em temptis, que jo sóc el Senyor el teu Déu.”. 
La temptació no és una broma d’ ”Els Pastorets”. És quelcom seriós: jo 
davant de la vida tinc molts camins. La caritat, la pregària i el dejuni 
m’ajuden a triar el camí de la vida, el camí de Jesús. 

Mn. Anton Roca  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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

Diumenge dia 6.- DIUMENGE PRIMER DE QUARESMA. Sant Oleguer, bisbe 
de Barcelona.  
9 h.- Manel Solanes Romero 
12:00 h.-  Carlos Moncholí Martínez (+16 .04.2020). 
      Esposos Agustí i Montserrat 
      Vicenç Ferrés Oriol. 
Ermita de Sant Roc, a les 11 h.: Celebració dominical amb diaca 
 

Dilluns dia 7.- Santa Perpètua i Felicitat, màrtirs.  
20 h.-   Antoni Prats Botey (19è. aniversari)      
 

Dimarts dia 8.- Sant Joan de Déu  
9 h.- Carme Via Sala   
20 h.- Sisqueta Vendrell i espòs Salvador. 
 

Dimecres dia 9.- Sant Pacià i santa Francesca Romana. 
9 h.-      Pepi Grané Agut (12 aniv.). 

Emili Estapé. 
20 h.-    Diego García Expósito (1 mes). Funeral     
 

Dijous dia  10.- Sant Sant Macari.  
9 h.-  Merceneta Potrony 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 11.- Sant Eulogi i Sant Sofroni.   
9 h.- Carme Via Sala. 
20 h.-  Rosa Muñoz Almirall (2n. aniversari) 
  

Dissabte dia 12.- Sant Inocenci.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Manuel Solanes Romera (Cos de Portants del Sant 

/  Crist). 
 

Diumenge dia 13.- SEGON DIUMENGE DE QUARESMA  .  
9 h.- Mª Teresa Prat Costa (18è. aniversari). 
        Manuel Solanes Romera (capelleta Mª Auxiliadora) 
           Donato González Grimaldos (capelleta Mª Auxiliadora) 
12:00 h.-  Missa. 
Ermita de Sant Roc, a les 11 h.: Celebració dominical amb diaca 

 

 



 

 VENERACIÓ DE LA ICONA DE L’ANUNCIACIÓ D’HOMS 
(SÍRIA) A LA NOSTRA PARRÒQUIA 
Ajuda a l’Església Necessitada organitza un pelegrinatge 
d’aquesta imatge d’estil bizantí que estava present a l’església 
greco-ortodoxa de Homs (Síria). Aquesta icona és un testimoni 
silenciós del dolor i el patiment de molts cristians en molts llocs del 
món i alhora un testimoni de la fe en Crist. 
La imatge va ser profanada pels terroristes de l’ISIS quan van envair 
la ciutat. De fet, té tres forats causats per les bales, una de les quals 
s’ha quedat incrustada en la pintura. 
En les properes setmanes hi haurà un seguici d’actes de culte, 
pregària, catequesi, etc. en diversos indrets de la Diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, amb la presència d’aquesta icona.  
Nosaltres la podrem venerar aquest diumenge, dia 6, a les 
misses de 9 h. i 12 h. a la nostra parròquia. 

 

 COL·ECTA  MISSA SANT JOAN BOSCO (5 de febrer) 
Es recolliren 420 € que s’entregaran als salesians perquè ho destinin 
a les seves Missions a Síria. 
 

 SOPAR DE LA FAM DISSABTE, DIA 19 DE MARÇ 
El nostre Esplai Flor de Neu, organitza, com cada any, el Sopar de 
la Fam amb la intenció de viure un vespre de solidaritat, a favor 
d’una bona causa. 
Enguany es tracta d’ajudar el projecte d’Allotjament Temporal per 
a Joves, de la Fundació Bayt Al-Thaqafa. Aquesta Fundació és obra 
de les Germanes Franciscanes Missioneres de Maria i dels Germans 
de Sant Joan de Déu i va néixer a Sant Vicenç dels Horts, essent-
ne una fundadora la Gna. Teresa Losada.  L’objectiu és facilitar la 
integració social, cultural, cívica i política de les persones 
immigrants, principalment de magrebins. Amb aquesta finalitat 
disposa de programes d’orientació, acompanyament i 
assessorament pels interessats sobre temes que afecten a la seva 
vida per la seva condició d’estrangeria, per tal que puguin ser 
ciutadans de ple dret en una societat on la diversitat no signifiqui 
desigualtat.                                                                                                                                                                                   
El projecte que ajudarà Flor de Neu amb el Sopar de la Fam s’adreça 
a aquells joves que a partir dels 18 anys es troben sense recursos i 
sense llar. 
La inscripció pel Sopar es pot fer telemàticament, via Google Forma 
o bé també a la nostra parròquia, en  acabar les    misses d’aquest 
cap de setmana. 
El Sopar amb rifes jocs, etc. es farà al Centre Catòlic, a les 9 del 
vespre del dissabte, dia 19 de març.                    

 

 QUARESMA:  
. Viacrucis: els divendres a les 19,25h i diumenges 27 i 3 d’abril a 
   les18,30h. 

         . Vespres dominicals: dissabtes 12, 19 i 26 de març. 
        .  Pregària per la Pau a Ucraïna i ajuda: compte ofert per a 
            Càritas Ucraïna: ES65 2100 5000 58 0200042738.  
           Senyalant concepte: “Ucraïna”. O Bizum: 00526, concepte Ucraïna. 
          . Reunió oberta de treball Sínode: Dissabte, 2 d’abril a les 18 h. 
        

 

LA QUARESMA I LES HISTÒRIES QUE ENS EXPLIQUEM 

Ho vaig llegir fa temps en un llibre científic. Llavors en vaig prendre nota, 
però no ho vaig entendre del tot. Deia: “Som fills de les històries que ens 
expliquem a nosaltres mateixos. De vegades ens expliquem històries que 
ens limiten”. Només ho he acabat d'entendre quan n’he trobat exemples. 

El de Sam Londe és un exemple dramàtic. Li varen diagnosticar un càncer 
de fetge i li varen pronosticar dos mesos de vida. Va morir, si fa no fa, al 
cap del temps pronosticat. Va ser tràgic descobrir a l’autòpsia que el 
diagnòstic era equivocat. No patia càncer de fetge. La falsa creença va 
provocar el trist desenllaç. 

Hi ha exemples que són més positius. El fundador d’Apple, Steve Job, podia 
haver estat una persona desgraciada perquè va ser abandonat de petit pels 
seus pares biològics, però no ho va ser perquè la història que s’explicava a 
ell mateix era: “Vaig tenir uns pares adoptius que em varen estimar molt”. 

L’escriptora Diana Orero tenia pocs anys quan va perdre els seus pares, 
però no és una persona desgraciada perquè la història que s'explica a ella 
mateixa és: “Vaig tenir l’oportunitat de fer-me independent des de molt 
petita”. 

Si és veritat, com diu la ciència, que les històries que ens expliquem 
condicionen la nostra vida, els cristians tenim sort. En aquest temps litúrgic 
de la Quaresma ens expliquem que la nostra història forma part d'un pla 
diví. Doncs bé, aquesta confiança en Déu Pare, alimentada per la fe, és 
saludable des de tots els punts de vista, segons confirma la ciència.  

La ciència no pot demostrar si Déu existeix o no, però sí que ha demostrat 
que l'esperança de viure per a l’eternitat és el mecanisme de supervivència 
més potent que hi ha a la natura. Saber que el meu patiment forma part 
d'un projecte diví, saber que la creu és només el pas envers una vida nova, 
és explicar-me una història que dona sentit i plenitud a la meva vida. 

Joan Ferrés Prats 


