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«NO ET PRIVIS DE PASSAR UN BON DIA» 

Repassant una mica els fulls parroquials m’he adonat que, sovint, s’hi 

plantegen problemes que o bé són molt difícils de resoldre, i potser 

no està a les nostres mans de resoldre’ls o bé potser no tenen 

solució.  En tot cas no voldria pas angoixar ningú. No voldria pas 

afegir més llenya al foc, perquè ja en tenim prou amb els afanys de 

cada dia.  

M’ha cridat l’atenció, llegint l’exhortació apostòlica del Papa Francesc  

«La joia de l’Evangeli», una citació que fa del llibre bíblic de  Jesús fill 

de Sira (o Siràcida) que diu així: «Fill, en la mesura de les teves 

possibilitats tracta’t bé (...) no et privis de passar un bon dia».  

En aquestes paraules hi ha dues idees: «tracta’t bé». Aquí hi ressona 

el manament bíblic «estima els altres com a tu mateix». No podem 

estimar a ningú si primer no ens estimem a nosaltres mateixos. 

«Tracta’t bé». Que pot voler dir tractar-se bé? Suposo que hi deuen 

haver moltes opinions. Per això mateix, algun dia en podem fer motiu 

de conversa familiar: què vol dir «tracta’t bé?» Quins aspectes de la 

vida inclou i quins no?   

La segona idea fa referència a passar-ho bé: «no et privis de passar 

un bon dia». També aquí tenim una ocasió per a reflexionar una 

mica. Què és per a mi «passar un bon dia»? Què necessito per a 

«passar un bon dia»?, com ho faig per a «passar un bon dia»? 

El Papa Francesc remarca que  perquè sigui possible la joia no s’han 

pas de donar moltes condicions. I fa aquesta confessió: «Puc dir que  

els goigs més  bonics i espontanis que he vist en els meus anys de 

vida són els de les persones molt pobres que tenen poc a què aferrar-

se».  

Per tant, «tractar-se bé» i «passar un bon dia», està a l’abast de 

tothom, no cal esperar que ens distreguin des de fora,  dins nostre 

mateix hi trobarem els recursos necessaris per aconseguir-ho. 

Provem-ho!   

El mossèn 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  Dijous, dia 12: per la Lurdes i la seva 

família; i per Jordi Portet, difunt; dissabte, dia 14: per Maria Font i 

Autonell, difunta; i per Carme Salarich i Arumí, difunta; diumenge, dia 

15: pel poble de Viladrau.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: farem la trobada el dia 14 de 

febrer, a les 18,15h. (un quart de set del vespre), a la rectoria. 

Tothom hi és convidat.  

INFORMACIONS 

DONATIU: s’ha rebut un donatiu de 200,00 euros per la parròquia. Moltes 

gràcies.  

RESULTAT DE LA CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A 

CÀRITAS: s’han recollit 295,199 kg; una mica menys que els dos anys 

anteriors. Moltíssimes gràcies. 

DIMECRES, DIA 18 DE FEBRER, COMENÇA LA QUARESMA 

A partir d’aquest dia 18, comença un nou període de l’any cristià: el temps 

de Quaresma, que s’allargarà fins el Dijous Sant, abans de la missa de la 

Cena del Senyor. El sentit d’aquest temps litúrgic és de preparació i de camí 

cap a la Pasqua del Senyor, no només un temps de penitència individual. 

El temps de Quaresma se sol dividir en tres etapes:  En la primera  (primera 

i segona setmanes), les lectures bíbliques subratllen la humanitat i divinitat 

de Jesús:  relats de les temptacions de Jesús i de la Transfiguració. En la 

segona etapa (tercera, quarta i cinquena setmanes), el tema principal és el 

Baptisme, per això es llegeixen els evangelis de la samaritana, del cec de 

naixement i de la resurrecció de Llàtzer, evangelis que tot i ser propis del 

cicle A es poden llegir també en els cicles litúrgics B i C, és a dir, cada any. 

I, en la tercera etapa, entrem ja en la Setmana Santa que té per centre i 

cimal el Misteri Pasqual de Crist, la seva mort i resurrecció. Les lectures de 

l’Antic Testament presenten cinc grans moments de la Història de la  

salvació: l’aliança de Déu amb Noè; el sacrifici d’Abraham; el decàleg; l’exili 

a Babilònia; i l’anunci profètic que Jeremies fa de la nova Aliança.  

Durant la Quaresma, com sabeu, no es diu el Glória i abans de l’Evangeli no 

es canta l’Al·leluia, sinó una altra aclamació. No es posen flors a l’altar; no 

es toquen instruments musicals per acompanyar el cant. El color dels vestits 

litúrgics és el morat. El color morat de Quaresma recorda el misteri de la 

Redempció.  

Tots els divendres de Quaresma són dies d’abstinència. El dimecres de 

Cendra i el Divendres Sant són dies de dejuni, a més de dies d’abstinència.  



  

 


