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QUARESMA  EN  L’ANY  DE  SANT  JOSEP (i) 
 

Amb “cor de pare”, així va estimar Josep a Jesús; que és anomenat als quatres 
Evangelis «el fill de Josep». 
Aquest any dedicat a Sant Josep, que va 

convocat el papa Francesc amb motiu del 150è 
aniversari de la declaració de sant Josep com a 
patró de l’església universal, començà el 8 de 
desembre de 2020. Per aquest esdeveniment el 
Papa ha escrit una carta titulada “Amb cor de 
pare”. En ella ressalta sis aspectes de la paternitat 
de sant Josep, extraiem alguns paràgrafs: 
 
1. Pare estimat 
La grandesa de sant Josep consisteix en el fet 

que va ser l’espòs de Maria i el pare de Jesús. Com 
a tal, «va entrar al servei de tota l’economia de 

l’encarnació», com diu sant Joan Crisòstom. 

2. Pare en la tendresa 
Josep va veure progressar Jesús dia rere dia «en enteniment i com es guanyava el 

favor de Déu i dels homes» (Lc 2,52). Com va fer el Senyor amb Israel, així ell «va 
ensenyar-lo a caminar i l’agafava pels braços: feia com els qui prenen un infantó i se 
l’acosten a la cara, o s’inclinava per donar-los l’aliment» (cf. Os 11,3-4). 
Jesús va veure la tendresa de Déu en Josep: «Com un pare s’apiada dels seus fills, 

el Senyor s’apiada dels fidels» (Sl 103,13). 
El Maligne ens fa mirar la nostra fragilitat amb un judici negatiu, mentre que l’Esperit 

la treu a la llum amb tendresa. La tendresa és la millor manera per a tocar allò que és 
fràgil en nosaltres. El dit que assenyala i el judici que fem dels altres són sovint un 
signe de la nostra incapacitat per acceptar la nostra pròpia feblesa, la nostra pròpia 
fragilitat. Només la tendresa ens salvarà de l’obra de l’Acusador (cf. Ap 12,10). Per 
aquesta raó és important trobar-nos amb la Misericòrdia de Déu, especialment en el 
sagrament de la Reconciliació, tenint una experiència de veritat i tendresa. 
A la sinagoga, durant la pregària dels Salms, Josep certament haurà escoltat el ressò 

que el Déu d’Israel és un Déu de tendresa, que és bo per a tothom i que «estima 
entranyablement tot el que ell ha creat» 

CCOMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 12-15 
 

«El Espíritu empujó a Jesús al desierto, y permaneció en el 
desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás» 
 

La Iglesia celebra la liturgia del Primer Domingo de Cuaresma. 
El Evangelio presenta a Jesús preparándose para la vida 
pública. Va al desierto donde pasa cuarenta días haciendo 
oración y penitencia. Allá es tentado por Satanás. 
 

Nosotros nos hemos de preparar para la Pascua. Satanás es 



nuestro gran enemigo. Hay personas que no creen en él, dicen que es un 
producto de nuestra fantasía, o que es el mal en abstracto, diluido en las 
personas y en el mundo. ¡No! 
 
La Sagrada Escritura habla de él muchas veces como de un ser espiritual y  
concreto. Es un ángel caído. Jesús lo define diciendo: «Es mentiroso y padre 
de la mentira» (Jn 8,44). San Pedro lo compara con un león rugiente: «Vuestro 
adversario, el Diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. 
Resistidle firmes en la fe» (1Pe 5,8). Y Pablo VI enseña: «El  Demonio es el 

enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser 
obscuro y perturbador existe realmente y que continúa actuando». 
 

¿Cómo? Mintiendo, engañando. Donde hay mentira o engaño, allí hay acción 
diabólica. «La más grande victoria del Demonio es hacer creer que no existe» 
(Baudelaire). Y, ¿cómo miente? Nos presenta acciones perversas como si 
fuesen buenas; nos estimula a hacer obras malas; y, en tercer lugar, nos 
sugiere razones para justificar los pecados. Después de engañarnos, nos llena 
de inquietud y de tristeza. ¿No tienes experiencia de eso? 
 

¿Nuestra actitud ante la tentación? Antes: vigilar, rezar y evitar las ocasiones. 
Durante: resistencia directa o indirecta. Después: si has vencido, dar gracias a 
Dios. Si no has vencido, pedir perdón y adquirir experiencia. ¿Cuál ha sido tu 
actitud hasta ahora? 
   

La Virgen María aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Que Ella nos dé 
fortaleza para superar las tentaciones de cada día.  

+ Rev. D. Joan Marqués i Suriñach (Girona,) 
 

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 

 DISSABTE  20 19h. Pro populo 

 DIUMENGE  21 11h. 
13h. 

Coloma  Valls  i  Herminia Domènech Sans 
Consuelo Tamayo i  Lucio-Alberto Castro Tamayo  

 DISSABTE  27 19h.  

 DIUMENGE 28               11h. 
 13h. 

 Matrimoni Camprecios-Pujadas, i fills Just,   Ramón  i  Jordi. 
 Pro populo 

  
 

 

Dissabte  20, 20h. HOARA SANTA  PER  JOVES ,amb exposició del Santíssim 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA  EXTRA DE MANS UNIDES ANY PASSAT  561,35 €   AQUEST  
ANY 831,30 € 

 

El Dimecres de Cendra es van fer dues cerimònies  
de la imposició de la Cendra amb una bona partici-pació dels feligresos. A les 17,30 h sense 
Missa i a les 20 h dins de la celebració de l’Eucaristia. Un bon començament per fer el camí 
quaresmal! 
 

El Consell Parroquial d’Economia es va reunir per primera vegada, el divendres 19 de 
febrer, des de l’arribada del nou rector. Es va tractar del balanç econòmic de l’any 2020, de 
les obres de manteniment més urgents, de les futures dependències de Càritas, de les 
gestions fetes per començar a solucionar els temes pendents, etc. Va assistir el viceecò-nom 
del Bisbat, Sr. Jornet, que va explicar i oferir el suport del Bisbat per ajudar a la Parròquia. 
El mes de març es publicarà en aquest Full el resum dels ingressos i despeses de l’any 2020. 

 

 
La setmana entrant tindran “exercicis espirituals” els residents de la Llar 
Ntra. Sra. Lourdes de les germanetes dels Ancians Desemparats.  
 


