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INICIEM  LA  SANTA  QUARESMA 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

El proper dimecres 17 de febrer es “Dimecres de cendra”. Es 
l´inici de la Santa 
Quaresma que ens 
prepara per la gran 
festa de la Pasqua de 
resurrecció de 
Jesucrist. Aquest any 
serà el diumenge 4 
d’abril. 
 

La Quaresma recorda 
els 40 dies de Jesús 
en el desert, fent 

penitencia, abans de començar a predicar; i és una invitació 
urgent a deixar les falses seguretats d´aquest mon, a renunciar a 
les opcions egoistes, a demanar perdó i a reparar el mal que hem 
fet. 

És molt preocupant quan una persona no veu que té pecats, 
faltes o mancances, que li cal de demanar perdó, que ha de 
rectificar i recomençar. És necessari tenir suficient capacitat 
d´anàlisi personal per comtemplar la realitat de la pròpia vida i 
adonar-se que hi ha coses que no funcionen bé. 

 

 

 

És important reconèixer primer l’amor de Déu que sempre 
confia en nosaltres i reconèixer amb sinceritat qui som i el que  

La Quaresma és un temps especial de gràcia i és un temps 
privilegiat per obrir el cor a Déu i als germans. Temps per 
convertir-se i voler existir més per als altres. Pot aparèixer la 
temptació de voler amagar a Déu coses que ens avergonyeixen. 
Però té poc sentit, doncs Déu ho veu tot, també els nostres 
pensaments més íntims. 

El papa Francesc titula el missatge per la Quaresma d’aquest 
any: “Quaresma: un temps per a renovar la fe, l’esperança i la 
caritat.” Ens invita a que “En aquest temps de conversió renovem 
la nostra fe, saciem la nostra set amb “l’aigua viva” de l’esperança 
i rebem amb el cor obert l’amor de Déu que ens converteix en 
germans i germanes en Crist.” 

El Sant Pare ens recorda que “el dejuni, la pregària i l’almoina, 
tal com els presenta Jesús en la seva predicació (cf. Mt 6,1-18), 
són les condicions i l’expressió de la nostra conversió. La via 
de la pobresa i de la privació (el dejuni), la mirada i els gestos 
d’amor vers l’home ferit (l’almoina) i el diàleg filial amb el Pare (la 
pregària) ens permeten encarnar una fe sincera, una esperança 
viva i una caritat operant.” 

El missatge d’aquest any està dividit en tres apartats: 1. La fe ens 
crida a acollir la Veritat i a ser testimonis, davant Déu i davant 
els nostres germans i germanes; 2. L’esperança com a “aigua 
viva” que ens permet continuar el nostre camí. 3. La caritat, 
viscuda seguint les petjades de Crist, mostrant atenció i 
compassió per cada persona, és l’expressió més alta de la 
nostra fe i de la nostra esperança. 

Aquest missatge el podreu recollir, al sortir de l’església, a partir 
del proper Dimecres de Cendra. 

L’Església ens ensenya que durant la Quaresma el Dimecres 
de Cendra i tots els divendres són dies de abstinència de carn 
(a partir dels 14 anys); i dos  dies són de dejuni: Dimecres de 
Cendra i Divendres Sant (dels 18 als 59 anys). 

 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO:Mc 1,40-45 
 

«Si quieres, puedes limpiarme» 
 

Hoy, el Evangelio nos invita a contemplar la fe de este 
leproso. Sabemos que, en tiempos de Jesús, los leprosos 
estaban marginados socialmente y considerados impuros. 
La curación del leproso es, anticipadamente, una visión de 
la salvación propuesta por Jesús a todos, y una llamada a 
abrirle nuestro corazón para que Él lo transforme.  
 

La sucesión de los hechos es clara. Primero, el leproso pide 
la curación y profesa su fe: «Si quieres, puedes limpiarme» 
(Mc 1,40). En segundo lugar, Jesús -que literalmente se 
rinde ante nuestra fe- lo cura («Quiero, queda limpio»), y le 
pide seguir lo que la ley prescribe, a la vez que le pide 
silencio. Pero, finalmente, el leproso se siente impulsado a 
«pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia» (Mc 
1,45). En cierta manera desobedece a la última indicación 
de Jesús, pero el encuentro con el Salvador le provoca un 
sentimiento que la boca no puede callar.  
 

Nuestra vida se parece a la del leproso. A veces vivimos, 
por el pecado, separados de Dios y de la comunidad. Pero 
este Evangelio nos anima ofreciéndonos un modelo: 
profesar nuestra fe íntegra en Jesús, abrirle totalmente 
nuestro corazón, y una vez curados por el Espíritu, ir a 
todas partes a proclamar que nos hemos encontrado con el 
Señor. Éste es el efecto del sacramento de la 
Reconciliación, el sacramento de la alegría.  
 

Como bien afirma san Anselmo: «El alma debe olvidarse de 
ella misma y permanecer totalmente en Jesucristo, que ha 
muerto para hacernos morir al pecado, y ha resucitado para 
hacernos resucitar para las obras de justicia». Jesús quiere 
que recorramos el camino con Él, quiere curarnos. ¿Cómo 
respondemos? Hemos de ir a encontrarlo con la humildad 
del leproso y dejar que Él nos ayude a rechazar el pecado 
para vivir su Justicia.  
 

Rev. D. Ferran Jarabo i Carbonell (Agullana, Girona.) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE 13 19h. Pro populo,  MISSA  FAMILIAR 

 DIUMENGE 14               11h. 
 

13h. 

Dolors Balmanya i Paquita Montserrat Cruset. 
 

María-Jesús Solano Polo (2on aniv.) 
Gladis-Teresa Castro Tanayo. 

 DIMECRES 17  20h. DIMECRES  DE  CENDRA,   (NENS 
17’30h) 

 DISSABTE  20 19h.  

 DIUMENGE  21               11h. 
13h. 

Coloma  Valls i Herminia Domenec Sans 
Pro  populo 

 

  DISSABTE  13  I  DIUMENGE  14 
COL·LECTA  EXTRA  PER  MANS  UNIDES CAMPANYA 

  CONTRA  LA  FAM 
 

HORARI DE MISSES  A  LA  PARRÓQUIA 
     

De  Dilluns  a  Divendres a  les  20 h. 
Dissabtes  a  les  19 h. català. 
Diumenges a  les 11 h. català. 
          i  a  las 13 h. castellano. 

 
 

 

CONDOL 
 

El donem als familiars de: Abad Coronado Bernabé, José Maya García . I 
desitgem que els difunts  gaudeixin  de  la Vida eterna a la casa del Pare.  
 

BAPTISMES 
 

Aquets Dissabte a rebut el sagrament del  baptisme: Ian Cardenas Arasa. 
Donem-ne gràcies a Déu. 
 

Nens de la catequesi i les seves famílies 
El Dimecres de Cendra hi ha una cerimònia especial d´imposició de 
la Cendra a les 17:30 h. 
 

A la S. Misa de les 20 h. també es farà la imposició de la cendra. 
 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA  EXTRA PER  LA  PARRÒQUIA: 
MES  PASSAT  313,79 €   AQUEST  MES  509,84 € 

 
 


