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ÚLTIMA SETMANA DE QUARESMA 
 
Encetem el tram final de la Quaresma, el camí de baixada cap a la Pasqua. 

El Dijous Sant, després del rés de l’hora nona de l’ofici diví (a les tres de la 

tarda), s’acabarà el temps de Quaresma, aquests quaranta dies durant els 
quals la paraula de Déu anunciada per l’Església ens convida a  “convertir-

nos”, a girar el nostre cor cap a Déu, a posar Déu en el centre de la nostra 

vida, a fer la seva voluntat, i així seguir amb fermesa el camí cap a la 

Pasqua, i arribar-hi espiritualment renovats.  
 

Durant la Quaresma, i per avançar en el nostre compromís de conversió 

personal i comunitària, se’ns demana  de practicar amb més intensitat que 
la resta de l’any la caritat, la pregària i el dejuni i, com ens va recordar 

Jesús en l’evangeli que vam llegir el dimecres de cendra, se’ns demana de 

fer-ho amb una intenció recta i amb discreció, sense fer-ne propaganda, per 
plaure Déu i no pas els homes.  

 

Sobre la caritat, el papa Benet XVI, en l’encíclica Déu és amor (2005), 

escriu: “L’Església, com a família de Déu, ha de ser, avui com ahir, un lloc 
d’ajuda recíproca i al mateix temps de disponibilitat per servir també els qui 

fora d’ella necessiten ajuda”. Sobre la pregària, el papa Benet XVI en el 

seu missatge per a la Quaresma 2011, escriu: “Meditant i interioritzant la 
Paraula de Déu per a viure-la diàriament, aprenem una forma preciosa i 

insubstituïble de pregària, perquè l’escolta atenta de Déu, que continua 

parlant al nostre cor alimenta el camí de la fe que iniciem el dia del 
baptisme. (…) En la pregària trobem temps per a Déu, per a conèixer que 

“les seves paraules no passaran”, per entrar en l’íntima comunió amb ell 

que “ningú no podrà prendre’ns” i que ens obre a l’esperança que no falla, a 

la vida eterna”. I, sobre el dejuni, Benet XVI, en el mateix missatge 
quaresmal, escriu: “Suportant la privació d’alguna cosa -i no sols del 

superflu- aprenem a apartar la mirada del nostre “jo”, per a descobrir algú 

al nostre costat i reconèixer Déu en els rostres de tants germans nostres. 
Per al cristià el dejuni no té res d’intimista, sinó que obre majorment a Déu 

i a les necessitats dels germans, i fa que l’amor a Déu sigui també amor al 

proïsme”.  

 
A partir d’avui,-i sense deixar de mirar cap a la Pasqua-, és un bon moment 

per a preguntar-nos com hem viscut la Quaresma i què hem fet en concret  

per a millorar el nostre seguiment de Jesús i del seu evangeli.  Si ens 
sembla que hem fet poc, encara som a temps a rectificar. Tenim tota 

aquesta setmana i gairebé tota la Setmana Santa per entrar en l’esperit de 

la Quaresma, per a conrear de manera preferent la nostra vida espiritual i 
poder-nos preparar per a celebrar, amb tot el seu esplendor, la resurecció 

de Crist, la Pasqua, “la festa més joiosa i solemne de tot l’any litúrgic”, 

escriu Benet XVI.      

 



Fer el camí cristià, anar cap a Déu, demana sovint molt d’esforç perquè, pel 

camí, trobem molts entrebancs, els uns vénen de dins nostre i els altres de 

fora, però vinguin d’on vinguin són entrebancs. Per tant, hem d’estar a 
l’aguait, -ens hem de posar les “piles”, que es diu avui dia-, hem  d’aprofitar 

tots els mitjans que l’Església ens posa a l’abast (la lectura i meditació de la  

paraula de Déu, els sagraments, la pregària comunitària, les obres de 
misericòrdia, etc.)  i hem de comptar amb l’ajuda inestimable de la gràcia 

de Déu  per a progressar en el nostre camí de santedat.  “Sigueu sants, 

perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant”, llegim en el llibre del Levític. 

I la santedat, ens diu en Concili Vaticà II (1962-1965) “és la unió perfecta 
amb Crist”.  No ens cansem, doncs, de caminar en aquesta direcció.  

 

El mossèn 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 9: pels difunts de la família 

Bellvehí Tordera; diumenge, dia 10: per Francesc Clos, difunt;  Dijous, 

dia 14: per Carme Serra i Muntal, difunta; dissabte, dia 16: per Joan 
Zorita i Conxita Crosas, difunts; diumenge, dia 17: pel poble de 

Viladrau.  

 

 

DIA 17 D’ABRIL, DIUMENGE DE RAMS: a les 12 del migdia, a la plaça 

de l’església, farem la benedicció dels Rams, fent memòria de l’entrada 

de Jesús a Jerusalem. Tot seguit, entrarem a l’església en processó i 

celebrarem l’eucaristia, durant la qual, en la litúrgia de la Paraula, 
escoltarem la història de la Passió del Senyor segons l’evangelista Mateu.   

 

 

INFORMACIONS 
 

SETMANA SANTA: Diumenge vinent, diumenge de Rams, en una edició 

especial del Full Parroquial, trobareu els horaris de les celebracions 
litúrgiques i dels actes que farem a la parròquia durant la Setmana Santa.  

 

DEFUNCIÓ: Dijous, dia 7 d’abril, a les 12 del migdia, a l’església 

parroquial, es va celebrar la missa exequial per Joan Serra i Bigas, de 80 
anys d’edat, i vidu. Va morir el dia abans, al captard. Doneu-li, Senyor, el 

repòs etern.  

 
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00; 10,00 euros. Fins el dia d’avui 
s’han recollit: 2.233,00 euros. Moltes gràcies 


