
En definitiva, en temps de Quaresma aquest és un nou repte per als 
meus exàmens de consciència. No n'hi ha prou que revisi si les meves 
accions són o no són nobles. També he d’anar purificant les intencions 
que les impulsen.                                                                          

                        Joan Ferrés Prats 
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QUART DIUMENGE DE QUARESMA.      27 DE MARÇ DE 2022. Nº 13 
 

ÉS HORA DE TORNAR A L’ESGLÉSIA 

 La por a contagiar-se de la Covid ha fet que molta gent s’abstingui 
de venir a l’Església, a la celebració dominical, encara a aquestes altures. 
A vegades –deixeu-m’ho dir- una por tan exagerada que fa una mica de 
riure o potser plorar de pena... Per a molts ha estat una excusa per a 
allunyar-se de l’Església, de les celebracions. D’altres, potser massa de 
pressa, s’han passat a veure la Missa per televisió, com si fos el mateix. 
No poden venir a l’Església, però potser van a la cantonada a comprar, 
a la perruqueria... D’altres, no és culpa seva: els fills els ho prohibeixen 
potser sense valorar prou el valor de la trobada dominicals pels creients.    
 Penso que és hora de valorar la celebració cristiana de l’Eucaristia: 
de trobar-nos, de celebrar junts, presencialment, la  Missa dominical. És 
important participar-hi  i combregar, rebre el Cos de Crist. 
 Tot això ho pensava rellegint l’Evangeli d’aquest diumenge, la 
paràbola del “Fill pròdig” o, millor, del “Pare misericordiós”. Ens cal 
tornar a “casa”. El Pare ens hi espera i es commou de veure’ns. Ens té 
preparada una festa. Per a nosaltres ha fet matar el “vedell gras” per 
celebrar-ho. Déu sempre ens espera. La Quaresma és un temps adient 
per reviure aquest camí penitencial de retorn a la casa del Pare. 
 Som en temps de guerra, de sofriment, ens hem allunyat dels 
camins de pau. El papa ens demana que preguem, que intercedim pels 
països d’Ucraïna i Rússia i els consagrem a l’Immaculat Cor de Maria. 
Més motius per venir a l’Església i pregar...Així ho vàrem fer divendres 
passat, juntament amb el Papa. La fe d’aquests germans que passen 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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 Dolores i filla Mª Rosa. 
Esposos Joan Saperas i Benita./ Manuel Solanes Romera.  
Roser Munné Rigol (2n. aniversari). 
12:00 h.-  Manuel  Clajer i esposa Inés. Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan. 
       Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
 

Dilluns dia 28.- Sant Sixt III, papa  
20 h.-  María Rodríguez García (2n. aniversari)       
 

Dimarts dia  29.- Sant Santa Beatriu de Silva  
9 h.-  Climent Tuset Vapdevila i fills Climent i Albert  
20 h.- Vicenç Costa Juncadella i Florentina Parés.  
            Carles Valls Nolla (5è. aniv) 
   

Dimecres dia 30.- Sant Règul, bisbe . 
9 h.-  Esposos Francesc Perals i Encarnació Aymerich i fills.    
20 h.-    Teresina i Josefina Masana. / Antonia Jiménez Ríos (2n. aniver.)     
 

Dijous dia  31.- Sant Sant Benjamí, diaca i màrtir; Santa Balbina, vg. i mr.  
9 h.-  Esposos Joan Vendrell, dominga Mallol i fills. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 1 d’abril.- Sant Huc, bisbe.   
9 h.- Enric Perals Aymerich. 
20 h.- Antonio Tomillero, y difuntos de la familia 
   

Dissabte dia 2.- Sant Sant Francesc de Pàola.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Dif. Família Torredemer Roig./ Cisco Marco 
Nicolau./ Francesc Esteve (sant) 
 

Diumenge dia 3.- DIUMENGE CINQUÈ DE QUARESMA .  
9 h.- Carme Parés Via (14 aniv.) i espòs Vicenç./ Francesc Munné Rigol.  
12:00 h.-  Esposos Agustí i Montserrat. 
       Elvira Graells (9è. aniv), Antoni Castells (13 aniv.) i Paquita 
                   Mestres (2n. aniv.)./  
      Vicenç Julià i Eulàlia Juncadella. 

 

 



una gran tribulació ha de ser un estímul per a la nostra fe, sovint massa 
acomodada. La fe dels germans ucraïnesos ens esperona! 

Mn. Anton Roca 

 

 PER QUÈ LA PASQUA CANVIA CADA ANY DE DATA? 

La data de la celebració de la Pasqua relacionada amb el calendari de 

les llunes i de les estacions ja indica l’antigor d’aquesta festa.  

¿Quin diumenge de l’any calia celebrar la Pasqua, per acostar-nos al 

màxim a la data de la mort del Senyor? El punt de referència és la 

Pasqua jueva, ja que els relats evangèlics ens parlen que fou durant 

la celebració d’aquesta festa. Era el 14 de Nisan, la lluna plena de 

després de l’equinocci de primavera. El Concili de Nicea, l’any 325 

decidí que la Pasqua cristiana se celebrés el diumenge següent al 

pleniluni (lluna plena) a partir de l’equinocci de primavera (quan la 

nit i el dia són d’igual durada en tots els punts de la Terra, cap el 21 

de març). Per a no coincidir amb la mateixa data que la Pasqua jueva, 

el Concili de Nicea decidí  fer-ho el diumenge següent d’aquesta lluna 

plena. 

La Lluna plena després de l’equinocci de primavera, segons les Taules 

Paschalianes, pot caure entre el 21 de març i el 18 d’abril,  

inclusivament. Això fa que la Pasqua pugui oscil·lar entre el 22 de 

març i el 25 d’abril inclusivament. 

Per exemple, aquest any 2022 la lluna plena després del 21 de març 

és el dissabte, dia 16 d’abril, i per això celebrem la Pasqua el 

diumenge següent, és a dir, l’endemà, el 17 d’abril. Les celebracions 

que en depenen –Dimecres de Cendra, Ascensió, Pentecosta, Corpus- 

sempre varien lògicament en funció de la data de Pasqua.  
. 

Curiositat: la festa de Pasqua al 25 d’abril (data límit d’abril) es va 

donar ĺ última vegada en l’any 1943 i no es tornarà a repetir fins l’any 

2038. La data de Pasqua al 22 de març (la primera data possible del 

mes de març)  l’última vegada que es va donar fou l’any 1818 i no es 

tornarà a repetir fins l’any 2285, cosa que fa pensar que la majoria 

de nosaltres -ep! probablement-, no haurem celebrat mai la Pasqua 

en aquesta data, en aquest món, és clar… 

 QUARESMA 2022 
o VIA CRUCIS:  Cada divendres, a les 7,20 de la tarda 
o CONFERÈNCIA QUARESMAL del bisbe Agustí a la Catedral 

de Sant Feliu avui, a les 5,30 de la tarda: “l’Avui de Déu”. 
o Dissabte,vinent, dia 2, a les 6 tarda al Casal: Grup obert 

per parlar del Sínode.  
o DIUMENGE VINENT, 3 D’ABRIL:  

TARDA QUARESMAL A MONTSERRAT 
      Sortida a les 4,00h de la tarda a la Vailet. Viacrucis pels 
      Degotalls i Vespres dominicals a la Basílica. Preu: 10 €.  
      Apunteu-vos, tenim mig autocar ple!   

 

 CONDOLENÇA: La donem als familiars de José Zurera Arrébola, que 
morí el passat 22 , a l’edat de 84 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 
 

ACCIONS I INTENCIONS 

Els que ja tenim uns quants anys i vàrem rebre de petits una 
educació religiosa vàrem aprendre a fer examen de consciència. Consistia 
a avaluar si les accions que havíem fet al llarg del dia eren bones o dolentes. 
I, si eren dolentes, ens n’havíem de penedir i fer propòsit d’esmena.  

Només quan em vaig fer gran em vaig adonar que les coses eren 
una mica més complexes. Vaig aprendre, per exemple, que en alguns casos 
hi ha accions bones que es fan amb una intenció no tan bona, i accions 
dolentes que es fan amb bona intenció. 

De vegades penso que a l'Església es farien moltes menys activitats 
de les que es fan si totes les que es fessin estiguessin impulsades només 
per motius profundament cristians, és a dir, si descomptéssim les que no 
es fan per amor. sinó per amor propi, les que no estan impulsades per 
l'amor de Déu, sinó pel plaer que produeix figurar, aparentar, quedar bé, 
donar una bona imatge o  guanyar quotes de poder. 

Un dels problemes que tenim els creients és que el fet de treballar 
per una gran causa (la causa de la fe, la causa de Déu) ens permet 
emmascarar els egos que de vegades impulsen les nostres accions o que, 
si més no, es barregen amb els motius nobles que les impulsen. Com que 
suposadament treballem per Déu, ens resulta fàcil amagar (i amagar-nos) 
els motius no gaire nobles i altruistes que en alguns casos ens impulsen. 

Ho va dir Jesús en una coneguda paràbola: el blat i el jull es 
barregen sovint a les nostres motivacions, a les nostres intencions. Jesús 
mateix va reconèixer que és molt difícil destriar l'un i l'altre. 

En definitiva, en temps de Quaresma aquest és un nou repte per als 
meus exàmens de consciència. No n'hi ha prou que revisi si les meves 
accions són o no són nobles. També he d’anar purificant les intencions que 
les impulsen.   

(continua al darrere) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


