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EL   SOPAR   DE   LA   FAM     
 

Com cada any per aquest temps, ens arriba la campanya que fa Mans Unides amb els 
diferents projectes que pretenen donar mitjans a poblacions o institucions dels diferents 
continents que estan passant una situació de deficiència alimentària o bé de condicions socials 
i de manca de recursos de tot tipus que condueixen a una precarietat total. 
 

Amb les ajudes que se’ls hi fa arribar, hom podria pensar que si s’està abordant la fam en el 
món, no trametem aliments, sinó varietat de material i principalment econòmic que els ajudi a 
desenvolupar, a través dels projectes presentats pels col·lectius que sol·liciten l’ajuda, allò que 
és necessari per a viure enmig d’un desenvolupament suficient que els permeti auto gestionar 
els recursos materials d’horta, de plantació, o construcció de centres on es poden preparar 
tècnics i especialistes agropecuaris amb plans de futur per una zona determinada que tingui 
més necessitat i així puguin els autòctons viure amb dignitat i amb els aliments necessaris. 
 

Aquesta mirada més ampla del problema fa adonar de que el drama de la fam en el món, no 
es tracte d’enviar aliments concrets i exclusius. Alguna vegada sí que s’han demanat i  
així s’ha fet; però amb una mirada més generalitzada val més atendre els projectes que els qui 
pateixen aquesta lacra ens fan arribar i que segur seran més urgents per a resoldre un 
problema més ampli i generalitzat a més persones. 
 

El projecte d’aquest any ja el varem donar a conèixer quan el feu la col·lecta a les misses d’un 
diumenge. Ara, en fer el Sopar de la Fam, conjuntament amb “Justícia i Pau” de la parròquia i 
els infants de la catequesi amb llurs famílies i  les catequistes i tothom que hi vulgui participar, 
se’ns parlarà, a més del projecte d’aquest any, dels resultats del de l’any passat, amb 
il·lustracions fotogràfiques de l’estat de les noves instal·lacions. 
 

Com cada any el sopar el farem el dissabte 14 de Març, després de la Missa Familiar, de les 
20h.. Sempre es composa el cobert de pa amb oli, acompanyat  d’aigua com beguda. A 
l’entrada de la sala on es farà el sopar, hi haurà una caixa per a dipositar recursos econòmics 
que afegirem a la col·lecta que es va fer en el seu dia, i entregar-ho tot a l’ONG responsable 
de distribuir-ho entre els que varen demanar l’ajuda des de Mauritània.  
                                                                                                                     Mn. Joaquim Rius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:      Mc 9, 2-10 
 

“Este es mi Hijo amado. Escuchadlo” 

Según el evangelista, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, los lleva aparte a una 
montaña, y allí «se transfigura delante de ellos». Son los tres discípulos que, al parecer, 
ofrecen mayor resistencia a Jesús cuando les habla de su destino doloroso de crucifixión. 
 

Pedro ha intentado incluso quitarle de la cabeza esas ideas absurdas. Los hermanos Santiago 
y Juan le andan pidiendo los primeros puestos en el reino del Mesías. Ante ellos precisamente 
se transfigurará Jesús. Lo necesitan más que nadie.La escena, recreada con diversos 
recursos simbólicos, es grandiosa. Jesús se les presenta «revestido» de la gloria del mismo 
Dios. Al mismo tiempo, Elías y Moisés, que según la tradición, han sido arrebatados a la 
muerte y viven junto a Dios, aparecen conversando con él. Todo invita a intuir la condición 
divina de Jesús, crucificado por sus adversarios, pero resucitado por Dios. 
 

Pedro reacciona con toda espontaneidad: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No ha entendido nada. Por 
una parte, pone a Jesús en el mismo plano y al mismo nivel que a Elías y Moisés: a cada uno 
su tienda. Por otra parte, se sigue resistiendo a la dureza del camino de Jesús; lo quiere 
retener en la gloria del Tabor, lejos de la pasión y la cruz del Calvario. 
 

Dios mismo le va a corregir de manera solemne: «Éste es mi Hijo amado». No hay que 
confundirlo con nadie. «Escuchadle a él», incluso cuando os habla de un camino de cruz, que 
termina en resurrección. 
 

Sólo Jesús irradia luz. Todos los demás, profetas y maestros, teólogos y jerarcas, doctores y 
predicadores, tenemos el rostro apagado. No hemos de confundir a nadie con Jesús. Sólo él 
es el Hijo amado. Su Palabra es la única que hemos de escuchar. Las demás nos han de 
llevar a él. 
 

Y hemos de escucharla también hoy, cuando nos habla de «cargar la cruz» de estos tiempos. 
El éxito nos hace daño a los cristianos. Nos ha llevado incluso a pensar que era posible una 
Iglesia fiel a Jesús y a su proyecto del reino, sin conflictos, sin rechazo y sin cruz. Hoy se nos 
ofrecen más posibilidades de vivir como cristianos «crucificados». Nos hará bien. Nos ayudará 
a recuperar nuestra identidad cristiana. 
                                                                                                        José Antonio Pagola 

 

 

 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA DE LA STMANA 
 

 DISSABTE128 20h. Juanjo Garriga Calonge 

 DIUMENGE:1 11h. 
13h. 

Acció de gracies 
Ailé Delgado 

 DILLUNS :2 20h. Madrona Bosch; Llorenç Rosell 

 DIMARTS:3 20h. Joan Camats (4art. Aniv.) 

 DIMECRES:4 20h. Maria Closa; Magí Rosell 

 DIJOUS:5 20h.  

 DIVENDRES:6 20h. Manel Montfort Huguet (2on. Aniv.) 

 DISSABTE:7 20h. Maria Treserra Treserra; Lucio-Dario 
Castro Tamayo 

 DIUMENGE:8                  11h. 
13h. 

José Bernad Ferre. 

 

 

 
 
 
 



 
 
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  SÍ,  

COL·LECTA 

EXTRA  PER  A  LA 

PARRÒQUIA 
 

 

 

 

 

 


