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ADORARÀS EL SENYOR, EL TEU  DÉU 
 

La Quaresma posa al nostre abast quaranta dies per ajudar-nos a aclarir, una vegada més, qui som, 
on anem i com hi anem. Respondre a aquestes preguntes ens ajudarà, sens dubte, a sortir de la 
nostra perillosa zona de confort i de les múltiples distraccions que ens tenen enlluernats i 
esclavitzats. La quaresma és temps de mirar-nos a nosaltres mateixos per descobrir allò que ens 
impedeix ser coherents amb la nostra fe. És un temps propici per a la conversió ecològica integral. 
Sabem per experiència que les temptacions de  Jesús són les nostres. La primera temptació ens 
situa en la línia de l’afany malaltís pel benestar econòmic que ens fa somniar en una vida còmoda i 
sense problemes, contraposada a la solidaritat que cal tenir amb els qui pateixen i els manca de 
quasi tot. La segona temptació ens fa professar una falsa religió que convida a cercar 
compensacions a baix preu pel camí dels prodigis extraordinaris, en lloc de la vertadera relació amb 
Déu pel camí de la confiança. La tercera temptació és la que porta a confiar-ho tot en la força del 
poder material; aquesta temptació vol fer cohabitar Déu amb els ídols de l’orgull i la vanitat. Són les 
temptacions d’avui i de sempre, són les que porten la humanitat a l’autodestrucció. Jesús ens 
ensenya la manera correcta de fer front a les temptacions i sortir‐ne vencedors. La vida de Jesús no 
va ser mai protegida pels privilegis, va viure sempre fidel a les seva convicció de ser el Fill estimat 
del Pare i, portat per l’Esperit, va superar els falsos miratges proposats pel maligne.  
A nosaltres ens és del tot necessari aprendre, amb Ell, la manera de superar els paranys que 
sovint trobem també en el nostre dia a dia.    

 

==================================== 
 Hem entès que la crida a la conversió que ens recorda sempre la Quaresma vol dir deixar-se 
renovar per Déu? Que de cara al Regne que ve, en i per Jesús, la nostra feble condició humana 
ha de ser reconduïda, per la gràcia i per poder així esdevenir un home nou? Que la “conversió”, 
també la conversió ecològica integral, comença sempre per “tornar a girar el cor cap a Déu?”.  

 

==================================== 
 Oh Déu, que coneixeu la fragilitat de la nostra condició d’homes i de dones, escolteu la nostra 
pregària en aquest temps de gràcia que és la Quaresma. Concediu‐nos, amb la força de la vostra 
Paraula, poder superar les permanents seduccions del mal i arribar amb joia a les festes 
pasquals.  
Us ho demanem per Crist Senyor Nostre. 

 
ECOPARROQUIES  

 

 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Mt 4, 1-11 
 

La escena de “las tentaciones de Jesús” es un relato que no hemos de 
interpretar ligeramente. Las tentaciones que se nos describen no son 
propiamente de orden moral. El relato nos está advirtiendo de que podemos 
arruinar nuestra vida, si nos desviamos del camino que sigue Jesús. 

La primera tentación es de importancia decisiva, pues puede pervertir y 
corromper nuestra vida de raíz. Aparentemente, a Jesús se le ofrece algo bien 
inocente y bueno: poner a Dios al servicio de su hambre. “Si eres Hijo de Dios, 
manda que estas piedras se conviertan en panes”. 

Sin embargo, Jesús reacciona de manera rápida y sorprendente: “No solo 
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios”. No hará de su propio pan 
un absoluto. No pondrá a Dios al servicio de su propio interés, olvidando el proyecto del Padre. 
Siempre buscará primero el reino de Dios y su justicia. En todo momento escuchará su Palabra. 

Nuestras necesidades no quedan satisfechas solo con tener asegurado nuestro pan. El ser 
humano necesita y anhela mucho más. Incluso, para rescatar del hambre y la miseria a quienes no 
tienen pan, hemos de escuchar a Dios, nuestro Padre, y despertar en nuestra conciencia el hambre 
de justicia, la compasión y la solidaridad. 

Nuestra gran tentación es hoy convertirlo todo en pan. Reducir cada vez más el horizonte de 
nuestra vida a la mera satisfacción de nuestros deseos; hacer de la obsesión por un bienestar 
siempre mayor o del consumismo indiscriminado y sin límites el ideal casi único de nuestras vidas. 

Nos engañamos si pensamos que ese es el camino a seguir hacia el progreso y la liberación. 
¿No estamos viendo que una sociedad que arrastra a las personas hacia el consumismo sin límites 
y hacia la autosatisfacción, no hace sino generar vacío y sinsentido en las personas, y egoísmo, 
insolidaridad e irresponsabilidad en la convivencia? 

¿Por qué nos estremecemos de que vaya aumentando de manera trágica el número de 
personas que se suicidan cada día? ¿Por qué seguimos encerrados en nuestro falso bienestar, 
levantando barreras cada vez más inhumanas para que los hambrientos no entren en nuestros 
países, no lleguen hasta nuestras residencias ni llamen a nuestra puerta? 

La llamada de Jesús nos puede ayudar a tomar más conciencia de que no sólo de bienestar 
vive el hombre. El ser humano necesita también cultivar el espíritu, conocer el amor y la amistad, 
desarrollar la solidaridad con los que sufren, escuchar su conciencia con responsabilidad, abrirse al 
Misterio último de la vida con esperanza. 

José-Antonio Pagola 

 
 
 
 






INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 29 19h. Acció de gràcies.   

DIUMENGE:1 11h. 
13h. 

 

DISSABTE: 7 19h.  

DIUMENGE: 8               11h. 
 

13h. 

Jaume Rius Nolla 
========================= 

Difunts família Junquera-Ezquerra i  
Manuel Montfort. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

REUNIONS 
 

DILLUNS dia 2 a les 20h. “Consell Pastoral Parroquial. 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars de:N’Antonio Vargas Morgades i d’En Salvador Crespo Carbajal . I 
desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 

 

TROBADA ARXIPRESTAL 
 

Com cada any, farem la trobada de totes les parròquies del nostre arxi-
prestat, anirem a Sant Martí Sarroca el dissabte 14 de Març. Cost del 
viatge, esmorzar i dinar, 35 €. 
TEMPS  D’INSCRIPCIÓ DURANT LA SETMANA AL DESPATX I  FINS 
DIUMENGE DIA 8, A L’ACABAR LES MISSES. 

 
 

 

AVUI DIUMENGE COL·LECTA EXTRA  
PER A LA PARRÒQUIA 

 

 

 


