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LA    QUARESMA 
 
Aquesta setmana s’inicia el camí que ens ha de conduir fins a la Pasqua. Com que són 
quaranta dies se l’anomena Quaresma. Tots constatem que és quelcom que existeix en el 
costum religiós cristià i que, a més, ha canviat totalment la manera de seguir aquest 
itinerari i, és lògic, perquè els punts d’interès, el ritme de la vida, els costums socials i, 
sobre tot, l’acabament de l’estat de cristiandat que s’havia establert i havent-ne assumit un 
altre més lliberal, tot ha derivat vers una orientació pràctica que no sols ha suprimit accions 
concretes que, més o menys tothom posava en pràctica, sinó que s’ha oblidat del principi 
alliberador de ser un temps d’ascesi i de conversió per arribar renovats a la gran celebració 
de la Pasqua. 
He constatat que s’han deixat certes pràctiques que, segons l’ambient familiar o parroquial 
es visqués anys enrere. Tenien molta incidència en la vida personal i social del moment. 
Era tan fort, que les persones i els col·lectius, vivien seguint les pautes establertes i que 
tothom havia de complir, almenys , en les que públicament eren preceptuades. 
Però, jo penso, que aquelles pràctiques quaresmals ni en la forma ni en el fons no s’havia 
educat perquè fossin un mitjà de conversió per a celebrar la novetat de vida segons 
l’evangeli que suposa la Pasqua de resurrecció. 
Va fer falta que el Concili II del Vaticà ressaltés la  
importància de la celebració de la Pasqua, motivant així l’exercici del temps quaresmal 
imprescindible per a una veritable conversió a l’evangeli i viure’l amb l’esperit d’homes i 
dones nous que el baptisme havia fet de cadascú de nosaltres com a participants en la 
resurrecció de Jesús, el Senyor. 
L’extraordinari treball del Concili l’hem ressaltat, però popularment, la quaresma ha restat 
en el record entorn de la vella de set cames, el dijous gras, el dia d’enterrar la sardina...i 
poca cosa més. ¡Quina pena! 
Costa entrar en l’àmbit de la Pasqua de Resurrecció i més encara en el de la necessitat 
d’una conversió que ens netegi de tot el que ens aparta de l’esperit de l’evangeli per a 
viure amb més llibertat, més amor, amb més esperança i amb autenticitat identificadora del 
nostre ser cristians; en definitiva, com a ressuscitats i amb vida nova que va en contra de 
tot el que ens mata en la nostra societat d’avui. 
Les pràctiques de la quaresma ens haurien d’ajuda. Elles no són un fií en sí mateixes, són 
ajudes per alliberar-nos d’egoismes que no ens permeten viure amb joiós i novedós 
esperit, la grandesa del que fem cada dia per a construir un entorn i un món més fraternal i 
més just. 
Posem en pràctica les formes tradicionals de l’abstinència, el dejuni, l’oració, o cerquem-ne 
d’altres, però no ens quedem sense fer res perquè la Pasqua esdevindrà per nosaltres, 
també, un no res. Quina pena si els cristians restem indiferents a aquest temps de 
quaresma, temps de gràcia i de salvació, que ens disposem a emprendre!!! 
                                                                                                                Mn.Joaquim Rius  

 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 6, 24-34 
     

El Dinero, convertido en ídolo absoluto, es para Jesús el mayor enemigo de ese mundo 
más digno, justo y solidario que quiere Dios. Hace ya veinte siglos que el Profeta de 
Galilea denunció de manera rotunda que el culto al Dinero será siempre el mayor 
obstáculo que encontrará la Humanidad para progresar hacia una convivencia más 
humana.  
La lógica de Jesús es aplastante: “No podéis servir a Dios y al Dinero”.  Dios no puede 
reinar en el mundo y ser Padre de todos, sin reclamar justicia para los que son excluidos 
de una vida digna. Por eso, no pueden trabajar por ese mundo más humano querido por 
Dios los que, dominados por el ansia de acumular riqueza, promueven una economía que 
excluye a los más débiles y los abandona en el hambre y la miseria.  
 
Es sorprendente lo que está sucediendo con el Papa Francisco. Mientras los medios de 
comunicación y las redes sociales que circulan por internet nos informan, con toda clase 
de detalles, de los gestos más pequeños de su personalidad admirable, se oculta de modo 
vergonzoso su grito más urgente a toda la Humanidad : “No a una economía de la 
exclusión y la iniquidad. Esa economía mata”.  
 
Sin embargo, Francisco no necesita largas argumentaciones ni profundos análisis para 
exponer su pensamiento. Sabe resumir su indignación en palabras claras y expresivas que 
podrían abrir el informativo de cualquier telediario, o ser titular de la prensa en cualquier 
país. Solo algunos ejemplos.  
 
“No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de la calle y 
que sí lo sea la caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar que 
se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es iniquidad”.  
 
Vivimos “en la dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente 
humano”. Como consecuencia, “mientras las ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa 
minoría feliz”.  
 
“La cultura del bienestar nos anestesia, y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que 
todavía no hemos comprado, mientras todas esa vidas truncadas por falta de posibilidades 
nos parecen un espectáculo que de ninguna manera nos altera”.  
 
Como ha dicho él mismo: “este mensaje no es marxismo sino Evangelio puro”. Un mensaje 
que tiene que tener eco permanente en nuestras comunidades cristianas. Lo contrario 
podría ser signo de lo que dice el Papa: “Nos estamos volviendo incapaces de 
compadecernos de los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás”.                              
     
 
                                                                                                 José-Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

 DISSABTE1 20h. Marcel-li Giné Marfà 

 DIUMENGE:2 11h. 
13h. 

 

 DILLUNS :3 20h. difunts família Rosell-Bosch. 

 DIMARTS:4 20h.  

 DIMECRES:5 20h. DIMECRES  DE  CENDRA 

 DIJOUS:6 20h. Manuel Montfort (1er. Aniv.) 

 DIVENDRES:7 20h. Roser Saguès Famalas (funeral) i el seu espòs Jaume Amor Ruiz. 

 DISSABTE:8  20h. MISSA  FAMILIAR 

 DIUMENGE:9                    11h. 
13h. 

José Bernad Ferrer; Joan i Joaquim Masalias 
Pedro Úbeda 

 

 REUNIONS: 
DIMARTS dia 4; a les 17h grup de “Vida Creixent” 
DIJOUS dia 6; a les  20’30h, pares de catequesi de 2on curs. 
 
 DIMECRES DE CENDRA: 
A les 17’30h, tots els infants de la catequesi, tant els del dimecres com els del 
divendres, participaran d’una celebració pròpia del dia, amb imposició de la cendra. 
Hi podran participar els adults que els acompanyin, o d’altres persones de la 
parròquia que no els vagi bé venir a la celebració de les 20h. 
 
 MISSA FAMILIAR: 
El dissabte vinent, dia 8, a les 20h. celebrarem la Missa Familiar. 
 
 CONDOL: 
El donem als familiars de Jaume Bosch i Andreu.  
Que descansi en la pau de Déu. 
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