
 
 
 

 
Sant Just Desvern, 22 de Febrer de 2015. Nº 8 

 

EINES PER A VIURE LA QUARESMA 
 

Vaig  directe al gra per a situar-nos en l’àmbit del que l’Evangeli de Jesús ens ofereix com a 
eines o mitjans per aprofundir, en el nostre recorregut quaresmal. 
Jesús proposa tres maneres d’apropar-nos més a Ell i també als germans; això per a fer-nos 
adonar que no ens hem de quedar en pràctiques merament ascètiques, sinó que aquestes 
s’han d’acompanyar d’un aprofundiment espiritual perquè tenen la seva essència en ser fidels 
a Jesucrist per una vida més viscuda segons l’Evangeli. 
Aquest és el fi de la quaresma. Amb la pregària, amb l’almoina i amb el dejuni assolir una 
veritable conversió en la nostra manera de viure més lliures de pecat amb una vida més 
viscuda en el veritable amor a Jesús i al germans. 
La pregària: Jesús ens demana que no hem de pregar perquè ens vegin. Aquesta ha de ser 
feta des del silenci i en soledat, sense oblidar que hi ha pregàries comunitàries. Tant en una 
com l’altra el centre ha de ser la comunió amb Jesús des d’un esperit sincer en establir un 
veritable diàleg amb ell i amb l’atenció posada en el que Ell ens vulgui fer adonar. Es tracte, 
per tant, d’una pregària en que hom pensa i parla i a la vegada que diu Jesús a través de la 
seva paraula escrita en l’evangeli. Hem de pregar amb l’evangeli a les mans. 
L’almoina: Quan diem que fem caritat, tots sabem que vol dir donar diners a alguna persona 
que ens ho demana pel carrer. És bona la paraula “caritat”, però en moltíssimes ocasions és la 
que més ofereix el seu sentit incert. Caritat vol dir amor. L’amor és donar i donar-se al mateix 
temps. Vol dir que quan hom dóna és que està intentant, amb totes les seves capacitats salvar 
d’una situació infame a un germà(ana) nostre i que hom hi aporta el seu risc en oferir una 
ajuda davant de la necessitat que no necessariament ha de ser monetària. L’almoina veritable 
implica al qui fa un gest solidari envers algú, sense”que la ma esquerra no sàpiga què fa la 
dreta”. 
El dejuni: Si m’apureu massa diré que en la nostra societat d’avui, que tendeix a mantenir 
unes línies estètiques determinades, el dejuni no és res en contra en el nostre món occidental, 
tip de moltes coses. Però el dejuni veritable i que espera de nosaltres, el Senyor, és el 
d’abstenir-se de la injustícia, de l’opressió, de l’ofensa, del domini, del menyspreu...i suplir-ho 
per les corresponents virtuts positives i favorables als germans de justícia, de llibertat, de 
valoració, de compartir, d’estimació...Aquest és el dejuni que converteix de veritat la vida en 
quelcom positiu, tinguis el tipus que tinguis, que és el que suposa la quaresma ben viscuda.  
                                                                                                            Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 1, 12-15 
 

 

Marcos presenta la escena de Jesús en el desierto como un resumen de su vida. Señalo 
algunas claves. Según el evangelista, «el Espíritu empuja a Jesús al desierto». No es una iniciativa 
suya. Es el Espíritu de Dios el que lo desplaza hasta colocarlo en el desierto: la vida de Jesús 
no va a ser un camino de éxito fácil; más bien le esperan  
pruebas inseguridad y amenazas. 

 
Pero el «desierto» es, al mismo tiempo, el mejor lugar para escuchar, en silencio y soledad, la 
voz de Dios. El lugar al que hay que volver en tiempos de crisis para abrirle caminos al Señor 
en el corazón del pueblo. Así se pensaba en la época de Jesús. 
 
En el desierto, Jesús «es tentado por Satanás». Nada se dice del contenido de las 
tentaciones. Solo que provienen de «Satanás», el Adversario que busca la ruina del ser humano 
destruyendo el plan de Dios. Ya no volverá a aparecer en todo el evangelio de Marcos. Jesús 
lo ve actuando en todos aquellos que lo quieren desviar de su misión, Incluido Pedro. 
 
El breve relato termina con dos imágenes en fuerte contraste: Jesús «vive entre fieras», pero «los 

ángeles le sirven». Las «fieras», los seres más violentos de la creación, evocan los peligros que 
amenazarán siempre a Jesús y su proyecto. Los «ángeles», los seres más buenos de la 
creación, evocan la cercanía de Dios que bendice, 
cuida y defiende a Jesús y su misión. 

 
El cristianismo está viviendo momentos difíciles. Siguiendo los estudios sociológicos, nosotros 
hablamos de crisis, secularización, rechazo por parte del mundo moderno… Pero tal vez, 
desde una lectura de fe, hemos de decir algo más: ¿No será Dios quien nos está empujando a 
este «desierto»? ¿No necesitábamos algo de esto para liberarnos de tanta vanagloria, poder 
mundano, vanidad y falsos éxitos acumulados inconscientemente durante tantos siglos? 
Nunca habríamos elegido nosotros estos caminos. 
 
Esta experiencia de desierto, que irá creciendo en los próximos años, es un tiempo inesperado 
de gracia y purificación que hemos de agradecer a Dios. Él seguirá cuidando su proyecto. Solo 
se nos pide rechazar con lucidez las tentaciones que nos pueden desviar una vez más de la 
conversión a Jesucristo." 

José Antonio Pagola. 

 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA 
 

DISSABTE:21  20h.  

DIUMENGE:22  11h. 
 13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra; Shadia 
Bellido Castro. 

DILLUNS:23  20h. Coloma Valls (31 aniv.) 

DIMARTS:24  20h. Emili Bonet, Dolors Saumench. 

DIMECRES:25  20h. difunts família Vila-Oliveras. 

DIJOUS:26  20h. Jaume Bosch Andreu 

DIVENDRES:27  20h.  

DISSABTE:28  20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIUMENGE: 1                     11h. 
 13h. 

Acció de gracies. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola


 
 
BAPTISMES 
 

Havent entrat al temps de quaresma els baptismes resten en espera del temps de Pasqua. Ara, el 
proper dia que batejarem serà l’ 11 d’Abril. 
 

CONSELL PASTORAL 
 

En la darrera reunió es va concretar que el col·lectiu Càritas i el de grup de Litúrgia, per diferents 
motius, no tenen representant en l’ esmentat Consell. Cal que els grups ho decideixin i ho notifiquin. 
 

PASTORAL DE LA SALUT 
 

S’ha pensat en una distribució de persones que es visiten, repartides entre els diferents voluntaris, per 
a facilitat el ser visitades amb més freqüència i afavorir la relació i acompanyament.    
 

 TEMPS DE QUARESMA, TEMPS PENITENCIAL 
Durant la quaresma. Proposo aquí  les que tradicionalment coneixem.  
Dies de dejuni (que vol dir fer una menjada normal al dia) el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant. 
Dies d’abstinència (que vol dir no menjar carn) també aquests dos dies i tots els divendres de 
quaresma. 
Dies especialment penitencials (que vol dir fer algun signe d’esforç amb més pregària, el sagrament 
de la confessió, ajuda als germans...) tots els divendres de la resta de l’any”. 
 

AVUI  COL·LECTA 

ESTRA  PER  A  LA 

PARRÒQUIA 
 


