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DE NOU , EL SAGRAMENT DEL PERDÓ 
 

Preparant la celebració del misteri de Nadal, varem comentar que la millor manera de preparar-
lo, des de la fe, era posar en revisió la nostra vida a través de la celebració del sagrament de la 
confessió. 
Aquest sagrament fa que tinguem en compte el nostre fer, les nostres motivacions per actuar, 
adonar-nos si estem de cara a Déu i a la llum de l’Evangeli, si tenim en compte els altres que 
ens envolten a dins de casa, al veïnat, a la feina, pel carrer...I tot aquest viure, si està orientat 
pels valors que Jesús espera que orientin constantment la nostra manera de fer. 
Reconèixer aquesta veritat i revisar la nostra vida és el compromís que ara, durant la 
Quaresma, cal fer amb el convenciment que confiem en la gràcia i el do de l’Esperit Sant, que 
com a força interior necessitem per a poder rebre tota la benvolença de Déu que el sagrament 
del seu perdó  se’ns ofereix gratuïtament perquè és el Pare que ens estima. 
La pràctica quaresmal no és més que la concreció per part nostra d’anar alliberant-nos de pecat 
i poder viure més i més lliures de la força del pecat i gaudir del do de la joia de l’Esperit a través 
del sagrament de la reconciliació per a poder celebrar la Pasqua de la resurrecció de Jesús.  
Ell ens perdonà per sempre a tots morint en la creu. Ell amb la seva resurrecció ens oferí la 
comunió amb el Pare perquè féssim el camí de la nostra estada a la terra pel camí del bé i llui- 
itéssim contra el mal que ens surt de dintre. Ens cal dominar, des de la nostra conscient 
llibertat, tot el mal que fem quan no son els valors de l’Evangeli els que il·luminen el nostra 
caminar de cada dia. 
Aquest és el sagrament que podem celebrar i rebre’n la gràcia del perdó. Cal, però, que 
sincerament revisem com actuem. Cal que vulguem alliberar-nos de tot el que ens domina i no 
ens permet actuar amb amor, veritat, justícia, solidaritat generosa, pau, humilitat, perdó, 
servei,... 
Reconèixer el nostre pecat i demanar el perdó, és acollir el compromís de reorientar la nostra 
manera de viure cada dia amb el do de la gràcia de Déu i com a resposta de la seva generosa 
misericòrdia. És voler tornar a seguir pel camí que de Jesús hem conegut i que, potser hem 
abandonat per raó de la nostra deixadesa o del nostre egoisme que ens tanca sobre nosaltres 
mateixos i no ens deixa estimar, com el manament primordial que Jesús ens va deixar, i que 
hem de posar en pràctica per ser el distintiu dels que diem que en som seguidors. 
La Quaresma ens ha de conduir a convertir-nos, fent el que ens calgui per assumir la nostra 
identitat amb tota la joia del que vol dir PASQUA = PAS D’UNA VIDA MORTA A UNA JOIOSA 
VIDA DE COMUNIÓ AMB JESÚS I AMB ELS GERMANS.  
                                                                                                              Mn. Joaquim Rius 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY Jn  2, 13-25 
 

Hay algo alarmante en nuestra sociedad que nunca denunciaremos bastante. Vivimos en una 
civilización que tiene como eje de pensamiento y criterio de actuación la secreta convicción de 
que lo importante y decisivo no es lo que uno es sino lo que uno tiene. Se ha dicho que el 
dinero es «el símbolo e ídolo de nuestra civilización» (Miguel Delibes). Y de hecho, son 
mayoría los que le rinden su ser y le sacrifican toda su vida. 
  

J. Galbraith, el gran teórico del capitalismo moderno, describe así el poder del dinero en su 
obra «La sociedad de la abundancia». El dinero «trae consigo tres ventajas fundamentales: 
primero, el goce del poder que presta al hombre; segundo, la posesión real de todas las cosas 
que  pueden comprarse con dinero; tercero, el prestigio o respeto de que goza el rico gracias a 
su riqueza». 
  

Cuántas personas, sin atreverse a confesarlo, saben que en su vida, en un grado u otro, lo 
decisivo, lo importante y definitivo, es ganar dinero, adquirir un bienestar material, lograr un 
prestigio económico. 

  

Aquí está sin duda, una de las quiebras más graves de nuestra civilización. El hombre 
occidental se ha hecho en buena parte materialista y, a pesar de sus grandes proclamas sobre 
la libertad, la justicia o la solidaridad, apenas cree en otra cosa que no sea el dinero. 
  

Y, sin embargo, hay poca gente feliz. Con dinero se puede montar un piso agradable, pero no 
crear un hogar cálido. Con dinero se puede comprar una cama cómoda, 
pero no un sueño tranquilo. Con dinero se pueden adquirir nuevas 
relaciones, pero no despertar una verdadera amistad. Con dinero se 
puede comprar placer pero no felicidad. Pero, los creyentes hemos de 
recordar algo más. El dinero abre todas las puertas, pero nunca abre la 
puerta de nuestro corazón a Dios. 
  

No estamos acostumbrados los cristianos a la imagen violenta de un 
Mesías fustigando a las gentes. Y, sin embargo, ésa es la reacción de 
Jesús al encontrarse con hombres que, incluso en el templo, no saben 
buscar otra cosa que no sea su propio negocio. 

  

El templo deja de ser lugar de encuentro con el Padre cuando nuestra vida es un mercado 
donde sólo se rinde culto al dinero. Y no puede haber una relación filial con Dios Padre cuando 
nuestras relaciones con los demás están mediatizadas sólo por intereses de dinero. Imposible 
entender algo del amor, la ternura y la acogida de Dios cuando uno solo vive buscando 
bienestar. No se puede servir a Dios y al Dinero. 

                                                                                                          José Antonio Pagola 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 3 20h.  

DIUMENGE: 4 11h. 
13h. 

 
Blanca Carvajal, Mercedes Torres.  

DILLUNS: 5 20h. difunts família Sans-Rosell. 

DIMARTS: 6 20h.  

DIMECRES: 7 20h. Josep i Dolors. 

DIJOUS: 8 20h. difunts família Fajardo-Company. 

DIVENDRES: 9 20h.  

DISSABTE: 10 20h. Jaume Rius Nolla. 

DIUMENGE: 11               11h. 
13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/cuaresma_pascua/03_cua_b.htm


 
 
 
EL CONSELL PASTORAL INFORMA 

El Consell Pastoral s’ha reunit a finals de febrer, i ha debatut, especialment, això: 
- Com augmentar la participació i vivència de la comunitat en 

    les celebracions litúrgiques. 

S’han aportat vàries idees al respecte: 

 Que els col·laboradors en les misses dominicals procurin 

    que els fidels ocupin l’espai més proper a l’altar, arribin amb temps,  i que es diversifiqui el 

conjunt de lectors dels textos bíblics i de les pregàries. 

 Que es faciliti l’accés al ministeri de distribuir la comunió a 

    participadors i participadores en la litúrgia. 
 

Aquests són els grups parroquials del Consell  que van exposar 
la seva actualitat:  Justícia i Pau, Catequesi d’Infants, Càritas, 
Veus de la Parròquia i, per descomptat, el de Litúrgia. 
   

CONDOLENÇA: 
La donem als familiars N’Àngeles Carruesco Mostalac. I desitgem que la difunta gaudeixi de la 
Vida per sempre, a la casa del Pare. 
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