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QUARESMA = ACOLLIMENT DE JESÚS I DE TOTHOM 
 
Iniciem amb el Dimecres de Cendra el camí de la Quaresma que, com sabeu, 
ens ha de conduir vers la gran celebració cristiana de la PASQUA. 
Ens costa, encara, encaixar en les nostres mentalitats la festa pasqual en si 
mateixa i en el seu sentit extraordinari pel missatge de resurrecció que 
comporta. 
Es contempla aquesta gran diada unida a unes petites vacances de primavera 
amb la Setmana Santa que la precedeix i com que el dimarts següent al 
diumenge pasqual s’ha de tornar a la feina en la vida social, s’acaba el gaudi 
d’una celebració que, com a cristians, ens hauria d’aportar una joiosa acció de 
gràcies per la Redempció i la promesa de Vida eterna en Jesucrist ressuscitat. 
I això especialment en el sentit de la nostra pregària personal i en les 
celebracions dominicals amb la comunitat parroquial. 
D’aquí arrenca el sentit de la conversió que expressem en la quaresma. A 
més aquest curs hem agafat el lema: “parròquia acollidora”. Això no es tracta 
d’una abstracció anònima, sinó de totes les persones que formem la comunitat 
parroquial o bé que, sentint-se cristians, moltes d’altres, també connecten 
amb aquesta possible dinàmica de vida, encara que no estiguin integrats en 
els grups pastorals. 
La conversió, doncs, aquest any l’enfocarem i potenciarem en aquest sentit de 
l’acolliment, tant en la revisió dels grups com en la predicció quaresmal; amb 
l’ideal que tots anem avançant pel camí de la vida de la quaresma assumint la 
gran responsabilitat que tenim d’anar esdevenint més acollidors de Jesús, 
com el nostre gran amic que fa via amb nosaltres i que ens porta al veritable 
sentit per un acolliment just envers totes les persones, siguin qui siguin. 
La penitència que podem fer, la pregària que ens proposem com intimitat amb 
Jesús, el sacrifici i l’esforç per anar renunciant a tot el que ens tanca sobre 
nosaltres mateixos i ens fa copçar més solidàriament els problemes d’aquells 
que més pateixen al voltant nostre en la vida familiar i social...tot plegat ens ha 
d’ajudar a ser veritables acollidors. 



No val excusar-nos amb allò de que ningú ho fa; tots sabem que: ”cadascú 
haurà de donar compte a Déu de la seva pròpia vida”. I no parteixo de la por 
en Déu, sinó de que hem de valorar la vida a l’estil que ho feia Jesús.  
Si a Ell el tenim present en la nostra pregària, si anem revisant la nostra vida a 
la llum dels valors de l’evangeli, esdevindrem veritables acollidors i serà en 
l’amor als germans on trobarem el Jesús vivent que, com deia, fa camí amb 
nosaltres. 
El recorregut de la quaresma es pot plantejar com a sacrifici, però crec que ha 
de ser per assolir més llibertat d’esperit i per a poder celebrar la PASQUA  
joia dels qui creuen en la vida amb valors alliberadors i que els altres ho notin 
i, també, ho puguin seguir.     Mn.Joaquim Rius 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY  (MT 7, 21.27) 

      Todos queremos hacer con nuestra vida algo que valga la pena. Cuando somos 
jóvenes nuestros deseos son muchos. Los deseos son muchos pero las realizaciones no 
se corresponden siempre a la amplitud de lo que se soñó. Siempre nos quedamos cortos.  

      Así es la vida. Con el paso de tiempo descubrimos que lo que hemos levantado, la 
edificación libre y responsable de nuestra propia historia, no sigue exactamente los planos 
que hicimos en su momento.  

      La parábola del evangelio de este domingo nos invita a levantar nuestra propia historia 
sobre la roca verdadera. Para ello hay que escuchar la palabra de Jesús. Y levantar sobre 
ella nuestra vida. O, como se dice al principio del mismo evangelio, hay que cumplir la 
voluntad del Padre. Y aquí llegamos al problema de siempre: ¿Cuál es la voluntad del 
Padre para nosotros? 

      Por lo menos, tenemos una primera respuesta de Jesús: cumplir la voluntad del Padre 
no consiste ni en profetizar en nombre de Jesús, ni echar demonios en su nombre, ni 
siquiera en hacer milagros en su nombre.  

      Habría que recordar que la voluntad de Dios es que nos volvamos al hermano y 
hermana y construyamos un mundo más fraterno, más solidario, un mundo donde nadie 
esté excluido y donde todos se puedan sentir hijos del único Padre que está en los cielos. 
Todo lo cual tiene mucho que ver con hundir las manos en el barro de las relaciones 
humanas, con acercarse a las personas concretas, con amar, con reconciliar, con 
perdonar, con tender puentes, con acoger...  

            Ahí es donde se juega eso de “cumplir la voluntad de Dios.” Ahí es donde se 
construye una casa sobre roca,. Cuando descubramos que de lo que se trata no es de 
construir mi casa sino la casa común, la de todos, la de los hijos e hijas de Dios. 
Trabajando por ahí es como cumplimos la voluntad de Dios y construimos la casa del 
reino.  



             Lo que Jesús nos propone tiene poco glamour, es poco vistoso. Lo que Jesús nos 
propone es un trabajo oculto pero que es la forma más segura de que el amor de Dios 
llegue al corazón de las personas.  

Debemos escuchar estas palabras de Jesús y meterlas en el corazón y en el alma. Nos 
enseñan el verdadero camino. 
 
Desviarnos de él es perdernos la mejor oportunidad de nuestras vidas. Y construir nuestra 
casa sobre arena. ¡No durará mucho! 
 
Pero si colaboramos con la gracia de Dios, como dice Pablo, entonces nos encontraremos 
justificados, salvados. Y nuestra casa será la casa del reino.                                        
 
                                                                     Fernando Torres Pérez, cmf 

 
 
INTENCIONS DE MISSA 

 
DISSABTE  05 20 h. Gumersinda  González (religiosa) 
DIUMENGE  06 11 h. 

13 h. 
 

DILLUNS   07 20 h, Maria Bonell 
DIMARTS  08 20 h. José Bernad Ferrer (1er. aniv.) 
DIMECRES  09 20 h. DIMECRES  DE  CENDRA 
DIJOUS  10 20 h. Joan i Joaquim Massalies. 
DIVENDRES 11 20 h.  
DISSABTE  12 20 h.  
DIUMENGE  13 11 h. 

13 h. 
Difunts Familia Valls-Palou 
Aurèlia Pons Sanmartín; Maria Salomé 

 

REUNIONS 
 
DILLUNS 7, a les 21’30 h. grup del Cos de Portants. 
DIMARTS 8, a partir de les 11 recés, a Vilafranca, amb el Sr.Bisbe i  
                     tots els preveres de la diòcesi. Dirigirà la pregària  
                     Mns. Joan - Enric Vives. 
DIJOUS 10, els arxiprestos amb el Sr.Bisbe, a Esparreguera. 
                     A les 20’30 h.amb els pares dels infants de catequesi. 
DIVENDRES 11, a les 10h. voluntaris de Càritas, a St.Just, a la rectoria.  
                     A les 20’30 h. 3ª cessió del Curset Bíblic. 
 

DIMECRES DE CENDRA 
 
A les 17’30 hi haurà una celebració, amb imposició de la cendra, amb els infants de la 
catequesi i totes les persones que hi vulguin participar. 
A les 20 h. celebració de l’eucaristia d’aquest dia, també amb la imposició de la 
cendra. 
 

DISSABTE DIA 12, MISSA FAMILIAR 
És especialment participada pels infants i família dels qui estan fent la catequesi i tots els 
infants, de la comunitat parroquial que ho vulguin i,més concretament, els que ja han fet la 
1ª Comunió. 
 

 

AQUEST CAP DE SETMANA C0L·LECTA ESPECIAL 
A FAVOR  DE LA  PARRÒQUIA 

 
                                               



                                                                                                              
 

   
APUNTEU-VOS A LA SORTIDA  ARXIPRESTAL 

AL  SANTUARI  DE  “EL MIRACLE” DIA 2 D’ABRIL 
Farem primer una visita a Solsona i esmorzarem. 

Missa al Santuari de El Miracle i visita guiada.  Dinar a Calaf. 
Tot 30 Euros; 15 infants (fins 12 anys) 
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