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DIUMENGE TERCER DE QUARESMA.    20 DE MARÇ DE 2022. Nº 12 
 

VIURE “REFIATS”  

O VIURE “DESVETLLATS” 

Sant Pau, a la segona lectura que avui es proclama (1Cor 10, 1-

6.10-12), invita a saber llegir la història d’Israel en clau d’exemple per a 

nosaltres. La conseqüència és evident: Vigileu! no fos cas que acabéssiu 

malament com ells. És una advertència que està en sintonia amb les 

paraules de Jesús que avui també escoltem a l’Evangeli: “Si no us convertiu, 

tots acabareu igual”.  

És un avís per als qui van refiats,  per als qui no s’adonen de la 

importància del moment present, per als qui no tenen escrúpols a l’hora 

d’actuar i tant se’ls en dóna tot...  

Buscant aplicacions concretes, potser cal revisar-nos si la nostra fe 

ens porta a viure “refiats” o, ben al contrari,  “desvetllats” i atents per 

agradar Déu amb la nostra conducta.  

¿I quan vivim “refiats”? Quan vivim un relaxament de la vida 

cristiana: “Tot m’és igual, no cal pregar, no visc les exigències de la fe, de 

l’amor... no vetllo per mantenir-me agradable a Déu, no escolto Déu que 

em parla...” O també quan em “refio” de l’amor de Déu que tranquil·litza la 

meva consciència en comptes de moure’m a la conversió a Ell.  

En ple camí cap a la Pasqua, hem de ser lúcids per a captar els 

avisos del Senyor perquè “qui es pensi estar ferm, que miri de no caure”. 

Mn. Anton Roca 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 19.- SANT JOSEP, ESPÒS DE LA VERGE MARIA.  
12,00 h: Missa de Sant Josep: Josep Matí Solanes Hierla i pare Manel 
                                                       Solanes Romera. /Josep Aymerich Costa. 

            José Garcés Navarro/  
            Josep Parés i Vicenta Cuyàs. 
            

Vespre (festiva), 20 h.- Josep Mestre Casanellas.  Josep Ferrés i Dolores 
 Prats./ Família Mèlich Oriol / Josep Prats Boloix i familiars. 

    difunts. Francesc Esteve (29 aniv.) esposa Lola i filla Rosita. 
  Josep Baqués (sant) i fill Joan./ Jaume Presas Gil. 

Dif. Enric Oliveras Parera (17 anivers.)   
      

Diumenge dia 20.- TERCER DIUMENGE DE QUARESMA  .  
9 h.-  Esposos Joan Marcé i Pepi Munné i filla Neus. 
          Esposos Maria Sanahuja, Jaume Pujadas i fill Josep. 
12:00 h.-  Antonio Pastor i esposa Margarita, Oleguer Boloix i família. 
       Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

Dilluns dia 21.-  Sant Filemó, màrtir. 
20 h.-     Missa    
 

Dimarts dia 22.- Sant Zacaries, papa  
9 h.-   Difunts família Martí – Tuset.                   20 h.-  Missa 
 

Dimecres dia 23.- Sant Josep Oriol, capellà a l’església barcelonina de 
Santa Maria del Pi. 
9 h.-   Dif. Família Aymerich – Poch.                   20 h.-   Missa      
 

Dijous dia  24.- Sant Agapit, bisbe  
9 h.-  Família Ribas Badosa. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 25.- L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR   
9 h.- Encarnación Navarro Molina. 
20 h.-   Esposos Maria i Enric I esposos Maria i Isidre 
 

Dissabte dia 26.- Sant Brauli, bisbe.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Maria Galofré. Jacinto de Luz (26 aniv.)  i Mercedes 
de Luz (2n. aniv.). Juan Morón. Angelina Vilà Llopart (natalici)   
 

Diumenge dia 27.- QUART DIUMENGE DE QUARESMA  . Sant Alexandre i 
Santa Lídia, màrtirs.  
9 h.-  Difunts Planas Tuset. Miquel Via i esposa Dolore i filla Mª Rosa. 
Esposos Joan Saperas i Benita./ Manuel Solanes Romera. Roser Munné 
Rigol. 
12:00 h.-  Manuel  Clajer i esposa Inés. Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan. 
       Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
 

 



 

 TEMPS DE QUARESMA 
 

o AVUI, DIUMENGE: Viacrucis interior temple a les 18:30 h. 
 

o DIUMENGE VINENT A LES 17,30 H:  
RECÉS ARXIPRESTAL. Enguany ens unirem a la xerrada 
quaresmal que cada any fa el Sr. Bisbe a la Catedral de Sant 
Feliu.  
S’hi anirà amb cotxes particulars però repartint els 
seients lliures als qui vindran sense vehicle. Per això és 
important apuntar-se tots (tant els qui vénen en cotxe com 
els qui no) per saber amb quins cotxes comptem i les 
disponibilitats que necessitem. Sortida a la Vailet, al costat del 
McDonald’s, a ¾ de 5 de la tarda. 
 

o DIUMENGE, 3 D’ABRIL:  
TARDA QUARESMALA MONTSERRAT:  
, sortida a 2/4 de 5 de la tarda a la Vailet. Viacrucis pels 
Degotalls i Vespres dominicals a la Basílica. Preu: 10 €. 
Apunteu-vos ja!   
                                                                                                                                                                                             

o ALMOINA PENITENCIAL: La col·lecta del Dijous Sant es 
farà per Càritas d’Ucraïna. Ja des d’ara, preparem aquest 
gest de caritat fraterna. També, si voleu: ES65 2100 5000 58 
0200042738. Senyalant: “Emergència Ucraïna”. O Bizum: 
00526, (compte de  Càritas Sant Feliu per a Càritas Ucraïna). 
 

o DIVENDRES DE QUARESMA: Viacrucis a les 19,20 h i 
Missa. 
 

o DISSABTES, 19 I 26 MARÇ, a 2/4 de 8 del vespre. 
PRIMERES VESPRES DOMINICALS a la capella del Santíssim.  

 

 EL TREBALL DEL SÍNODE A LA NOSTRA PARRÒQUIA 
o Està en marxa el treball dels grups entorn Càritas, Catequesi, 

Jovent, matrimonis joves i grup fet exprés per tractar el tema. 

o El treball acabarà el dia 7 de maig, amb una Assemblea 

parroquial on s’exposarà el treball dels grups i es recolliran les 

aportacions noves fruit de l’Assemblea. 

o A partir d’aquí es recolliran les aportacions de les parròquies de 

l’Arxiprestat i en sortirà una síntesi final que s’entregarà a la 

Comissió diocesana del Sínode, com a més tard el 31 de maig.  

 
 
 
 

 DIVENDRES, 25 DE MARÇ: L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR 
L’Església celebra aquesta festa com a Solemnitat: Misses a les 9 del 

        matí i a les 8 del vespre. 
 

EL SENTIT DE LA VIDA 

Anant a Missa acostumo a passar davant d’un bar a l’entrada del qual hi ha 

una pissarra. Cada dia hi escrivien una frase diferent, una frase d’aquelles 

que inviten a la reflexió. Fa uns dies em vaig adonar que feia setmanes que 

no havien canviat la frase, però que la que hi havia m’havia agradat tant 

que l’havia fotografiat. Deia així: “Vaig tornar a sentir unes immenses ganes 

de viure quan vaig descobrir que el sentit de la vida era el que jo li volgués 

donar”. 

Vaig anar a Missa donant voltes a aquesta frase anònima. Vaig prendre 

consciència que tant la creença com la increença són un acte de fe. Quan 

una persona diu que la vida té sentit, no ho pot demostrar, però la persona 

que diu que no en té tampoc no ho pot demostrar. La vida té sentit per a 

aquelles persones que som capaces de donar-n'hi un, i no en té per a les 

que no saben, no poden o no volen donar-n'hi cap. 

Va ser agradable caminar tranquil·lament cap a l'església amb la satisfacció 

de sentir que era una de les persones afortunades que havien trobat un 

sentit a la meva vida gràcies a la fe. Però aquell dia l’evangeli em va 

trasbalsar una mica. Jesús anunciava als apòstols que havia de patir, que 

havia de morir i que només després ressuscitaria. I, en aquest context tan 

dur, la mare dels fills del Zebedeu s’acostava a Jesús per demanar-li que 

els seus dos fills poguessin seure en el seu regne l’un a la seva dreta i l'altre 

a la seva esquerra.  

Vaig pensar que som durs de cor, que sempre estem a punt per manipular 

l’evangeli, posant-lo al servei dels nostres interessos. Més que obrir-nos al 

sentit que Jesús vol donar a les nostres vides, tendim a imposar un sentit 

a les paraules de Jesús, de manera que s’adeqüin al que més ens convé. 

Vaig sortir de l’Eucaristia donant gràcies a Déu pel do de la fe, per 

l'oportunitat de donar un sentit a la meva vida, però també demanant-li 

que m’ajudi a discernir, a diferenciar el que són els seus camins del que 

són els meus interessos. 

Joan Ferrés Prats 


