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LA QUARESMA I EL RABADÀ (1)
Per tots els que hem nascut en el món occidental, donat que té les seves arrels en el
cristianisme, molts aspectes de la cultura nostra tenen sentit si els situem en aquest
marc, si no, és molt difícil comprendre moltes de les actuacions socials i celebracions
religioses dels nostres pobles i ciutats durant aquest temps que s’anomena Quaresma (o
els dies que la precedeixen).
Aquest temps comença el proper dia 22 amb el Dimecres de Cendra, però es precedeix
amb dos diades que oferien en l’àmbit popular, una oportunitat de disbauxa abans
d’entrar en l’estricte temps quaresmal de penitència i abstinència. Una diada és el Dijous
Gras (amb l’enterrament de la sardina) explotant tots els sentits del gust en aquelles
matèries que no serien permeses en el temps que es disposaven a viure. I l’altra diada el
Carnestoltes com expressió de la farsetat de vida que moltes vegades es viu, disfressantse del que hom no és o bé per mofar-se d’altri, ja que el temps penitencial suposa, encara
avui, una conversió a una vida més socialment i moral correcta. (tot això suposant una
acceptació del sentit autèntic, sinó, és una disbauxa total...)
Només voldria constatar algunes semblances entre el contingut del nostre temps de
Quaresma i el costum legal de l’islamisme amb el Rabadà, amb l’avinentesa dels aspectes
comuns, que hi són, i el gran abisme en quant a imperiositat legal-religioso-cultural de
l’Islam, que no existeix en el nostre costum cristià.
Hi han valors a tenir en compte que coincidim: el canvi d’estil de vida, amb menys vici,
amb més domini dels propis instints, amb el saber esforçar-se i en mantenir una actitud
religiosa, amb el compartir amb altresí especialment els més necessitats...I no perquè
pugem d’una mateixa tradició bíblica, sinó perquè són valors assumits per la condició
humana mundial, que es sublimen amb una dedicació temporal intensa per assolir un
objectiu o un estil concret.
Entre nosaltres hi ha interès en conèixer els costums d’altres cultures i religions, i això és
bo. Però el que em sorprèn és quan parles de les nostres arrels cristianes molta gent no
en sap res, o ni en vol saber.
La gent (en general) parla de la Quaresma com d’un temps que no es pot menjar carn i
cal menjar peix. Que hi havien unes butlles que si les compraves a l’església, ja podies
menjar carn. Que és temps per fer sacrificis i penitències...i això durant un temps fins
arribar a la Setmana Santa (els més interessats diuen: La Pasqua).
Tot és veritat, però si no en saps els motius, ni amb quina finalitat es fa aquest exercici
quaresmal, no serveix de res.

Cadascú de nosaltres entrarem dintre d’aquest temps especial en la vida de la litúrgia, i
de la praxi cristiana particular i fins algún gest comunitari. És bo que ens fem nostre el
sentit que li volem donar perquè ens sigui un temps profitós, no per imperi legal o social,
sinó per un convenciment de fe i com instrument per ajudar-nos a que ens anem
convertim en homes i dones nous en els valors de l’evangeli, tot esperant la gran
celebració de la Pasqua.
La propera setmana en ressaltaré alguns aspectes importants per a tenir-los en compte
en el nostre viure durant aquest temps anomenat, també, penitencial.
Mn.Joaquim Rius

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:

Mc 1, 29-39

En la sinagoga de Cafarnaún Jesús ha liberado por la mañana a un hombre poseído por un espíritu
maligno. Ahora se nos dice que sale de
la «sinagoga» y marcha a «la casa» de Simón y Andrés.
La indicación es importante pues, en el evangelio de Marcos, lo que sucede en esa casa encierra
siempre alguna enseñanza para las comunidades cristianas.
Jesús pasa de la sinagoga, lugar oficial de la religión judía, a la casa, lugar donde se vive la vida
cotidiana junto a los seres más queridos. En esa casa se va a ir gestando la nueva familia de Jesús.
Las comunidades cristianas han de recordar que no son un lugar religioso donde se vive de la Ley,
sino un hogar donde se aprende a vivir de manera nueva en torno a Jesús.
Al entrar en la casa, los discípulos le hablan de la suegra de Simón. no puede salir a acogerlos
pues está postrada en cama con fiebre. Jesús no necesita más. De nuevo va a romper el sábado por
segunda vez el mismo día. Para él lo importante es la vida sana de las personas, no las
observancias religiosas. El relato describe con todo detalle los gestos de Jesús con la mujer
enferma.
«Se acercó». Es lo primero que hace siempre: acercarse a los que sufren, mirar de cerca su rostro
y compartir su sufrimiento. Luego, «la cogió de la mano»: toca a la enferma, no teme las reglas de
pureza que lo prohíben; quiere que la mujer sienta su fuerza curadora. Por fin, «la levantó», la puso
de pie, le devolvió la dignidad.
Así está siempre Jesús en medio de los suyos: como una mano tendida que nos levanta, como
un amigo cercano que nos infunde vida. Jesús solo sabe servir, no ser servido. Por eso la mujer
curada por él se pone a «servir» a todos. Lo ha aprendido de Jesús. Sus seguidores han de vivir
acogiéndose y cuidándose unos a otros.
Pero sería un error pensar que la comunidad cristiana es una familia que piensa solo en sus propios
miembros y vive de espaldas al sufrimiento de los demás. El relato dice que, ese mismo día, «al
ponerse el sol», cuando ha terminado el sábado, le llevan a Jesús toda clase de enfermos y poseídos
por algún mal.
Los cristianos hemos de grabar bien la escena. Al llegar la oscuridad de la noche, la población entera
con sus enfermos «se agolpa a la puerta». Los ojos y las esperanzas de los que sufren buscan la
puerta de esa casa donde está Jesús. La Iglesia solo atrae de verdad cuando la gente que sufre
puede descubrir dentro de ella a Jesús curando la vida y aliviando el sufrimiento. A la puerta de
nuestras comunidades hay mucha gente sufriendo. No lo olvidemos.
José-Antonio Pagola

* INTENCIONS DE MISSA:
DISSABTE:4
DIUMENGE:5

20h Difunts família Rosell-Bosch
11h
13h
DILLUNS: 6
20h
.
DIMARTS:7
h. 20h
DIMECRES:8
20h
.
DIJOUS:9
20h
DIVENDRES:10 20h Missa a la Residencia Ntra. Sra de
Lourdes.
DISSABTE:11 20h Paquita Montserrat Cruset; Manel Puig.
DIUMENGE:12 11h Catalina Requena;Eulàlia Junyent.
13h Juam-José Garriga Calonge.
.

*REUNIONS:

DIMARTS 7, a les 17h. grup de “Vida Creixent”
DIJOUS 9, a les 21’30h. el Consell Arxiprestal estarà reunit, en aquesta ocasió, a la nostra
parròquia.

*CURSET BÍBLIC

Els divendres dies, 10, 17 i 24 de Febrer i els següents, 2, 9 i 16 de Març de les 20’30h a les
21’30h. aprox. A les dependencies de la rectoria. L’inscripció continua oberta.
Trobareu més informació als prestatges de l’entrada de l’església.

PROCESSÓ DE LES TORXES A LA RESIDÈNCIA D’AVIS MARE DE
DÉU DE LOURDES
DIVENDRES - VI ER NES
10 DE FEBRER VIGÍLIA
DE LA MARE DE DÉU
DE LOURDES:
A LES 20h CELEBRACIÓ.
DE L’EUCARISTIA
i A las 20.30 h. PROCESIÓN por
los jardines con el rezo
del rosario finalizando ante la gruta de Nuestra SEÑORA.
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Apartat de Correus n 2. 08960 - SANT JUST DESVERN
Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14
E-Mail: justipastor@telefonica.net
www.santjust.org/parroquia
Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20

