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QUARESMA   I    JOIA D’ESPERIT 
 

Només el títol ja ens fa intuir el sentit de la reflexió que ofereixo ara que ens disposem a viure 
el temps quaresmal.. 
 

Si no estem atents ens pot passar, com si res, aquest temps oportú que tenim en la nostra 
praxi religiosa per a convertir-nos, una mica més, en el nostre estil de viure cristià més 
conseqüent amb l’evangeli. 
Posar en el títol vinculades la quaresma i la joia d’esperit, sembla contradictori, però és 
perquè no ens hem de quedar en la primera, sinó com un camí que ens condueix a la Pasqua, 
que és precisament la causa de la joia, que ha d’abraçar tot allò que fem i com ho vivim. 
 

Tampoc no es tracta d’una manera de fer que el camí quaresmal estigui envoltat d’una actitud 
trista. El mitjans que puguem fer servir per mantenir l’esforç i domini de nosaltres mateixos per 
anar superant la facilitat amb que restem tancats sobre nosaltres donant gust a tot el que ens 
sembla més fàcil, més complaent, més satisfactori pels nostres interessos...Tot això no ho 
hem de viure en un context de tristor i de resignació pel que ens hàgim proposat, sinó que cal 
posar-ho en pràctica amb el convenciment de que és una ajuda que assumim per assolir, en 
les nostres capacitats, un millorament en el nostre viure de fidelitat cristiana a l’acció de 
l’Esperit en nosaltres. 
  

Això ja ha de ser viscut amb profunda joia. Han de sorgir del nostre cor les ganes per a fer un 
recorregut en el camí de la nostra vida que sigui alliberador i ens faciliti construir la nostra 
escala personal de valors per a viure amb la dignitat que pertoca als fills i filles de Déu. 
 

Amb aquesta actitud ja joia estarà present en el nostre fer, encara que sigui d’esforç  o de 
renúncia perquè serem conscients del que volem en posar en pràctica durant el temps 
quaresmal.. 
 

A més sabem que tot el recorregut d’aquests quaranta dies ens menen a gaudir de la festa de 
la Pasqua. És la gran celebració cristiana pel missatge que comporta la promesa de la nostra 
resurrecció i de la nostra vida per sempre gràcies a la mort i resurrecció de Jesucrist. 
 

Ell va morir com nosaltres perquè en venir al món es va fer com nosaltres i calia que morís 
com nosaltres. Però en ressuscitar ha fet a la humanitat participar de la seva gloriosa 
resurrecció perquè, com a Fill del Déu que és Vida, ens venia a dir que tots viuríem per 
sempre i que la mort no és el final sinó el principi del que, per sempre, gaudirem amb el Déu 
que: “és Déu de vius i no de morts”. 
 

Tot plegat fa que la quaresma ens faci tocar de peus a terra en el que som, però, al mateix 
temps que, amb la certesa de la fe en Jesús, ja podem viure amb la joia de que ja tenim el 
que esperem un dia gaudir plenament, perquè forma part de la nostra condició  humana i 
cristiana.   
                                                                                                             Mn. Joaquim Rius 

 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 6,39-45  

 

Nuestros pueblos y ciudades ofrecen hoy un clima poco propicio a quien quiera buscar un 
poco de silencio y paz para encontrarse consigo mismo y con Dios. No Es fácil liberarnos del 
ruido permanente y del asedio constante de todo tipo de llamadas y mensajes. Por otra parte, 
las preocupaciones, problemas y prisas de cada día nos llevan de una parte a otra, sin 
apenas permitirnos ser dueños de nosotros mismos. 
 

Ni siquiera en el propio hogar, invadido por la televisión y escenario de múltiples tensiones, es 
fácil encontrar el sosiego  
y recogimiento indispensables para encontrarnos con nosotros mismos o para descansar 
gozosamente ante Dios. 
 

Pues bien, precisamente en estos momentos en que necesitamos más que nunca lugares de 
silencio, recogimiento y oración, los creyentes mantenemos con frecuencia cerrados nuestros 
templos e iglesias durante buena parte del día.. 
 

Se nos ha olvidado lo que es detenernos, interrumpir por unos minutos 
nuestras prisas, liberarnos por unos momentos de nuestras tensiones y 
dejarnos penetrar por el silencio y la calma de un recinto sagrado. Muchos 
hombres y mujeres se sorprenderían al descubrir que, con frecuencia, basta 
pararse y estar en silencio un cierto tiempo, para aquietar el espíritu y 
recuperar la lucidez y la paz. 
 

Cuánto necesitamos los hombres y mujeres de hoy encontrar ese silencio 
que nos ayude a entrar en contacto con nosotros mismos para recuperar 

nuestra libertad y rescatar de nuevo toda nuestra energía interior. 
 

Acostumbrados al ruido y a la agitación, no sospechamos el bienestar del silencio y la 
soledad. Ávidos de noticias, imágenes e impresiones, se nos ha olvidado que sólo alimenta y 
enriquece de verdad aquello que somos capaces de escuchar en lo más hondo de nuestro 
ser. 
 

Sin ese silencio interior, no se puede escuchar a Dios, reconocer su presencia en nuestra vida 
y crecer desde dentro como seres humanos y como creyentes. Según Jesús, la persona “saca 
el bien de la bondad que atesora en su corazón”. El bien no brota de nosotros 
espontáneamente. Hemos de cultivarlo y hacerlo crecer en el fondo del corazón. Muchas 
personas comenzarían a transformar su vida si acertaran a detenerse para escuchar todo lo 
bueno que Dios suscita en el silencio de tu corazón. 
                                                                                                    José-Antonio Pagola                                                      

 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA   I  DIES  DE  LA  SETMANA 
 
 

DISSABTE: 2 19h. Acció de Gràcies 

DIUMENGE:3 11h. 
 

13h. 

Poble. 
============================== 

Difunts família Junquera-Ezquerra 

DIMECRES: 6 19h. Dimecres  de  cendra per la comunitat 

DISSABTE: 9 19h. Missa  Familiar 

DIUMENGE :10 11h. 
 

13h.  

Jaume Rius Nolla ; Rodolfo Sánchez Cuellar (1è aniv.) 
============================== 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REUNIONS 

DILLUNS dia 4, a les 20,00 h.  “Consell Pastoral”. 
DIJOUS dia,7 a les 20,30h. Tots els pares dels infants de  la catequesi. 
 

DIMECRES DE CENDRA 

DIMECRES  DE  CENDRA PELS INFANTS DE LA CATEQUESI  
El dia 6 de Març és Dimecres de Cendra, farem una celebració pel infants de catequesi a les 5’30h de la 
tarda. Hi podran participar els acompanyants dels infants i els qui ho vulguin de la comunitat parroquial. 
 

PER A LA COMUNITAT PARROQUIAL 
A les 19h missa amb d’imposició de la cendra. 
 
 
 

DIMECRES  DE  CENDRA  DIA  6  
COMENÇA  LA  QUARESMA  2019 

 

 

 


