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CONTINUAR CAMINANT CAP A LA PASQUA 

Diumenge passat vam encetar la segona etapa del temps de Quaresma, que abasta 

la tercera, quarta i cinquena setmanes. En aquests tres diumenges es vol que els 

cristians prenguem consciència del que significa ser batejat, preparar-se per a 

rebre el baptisme o preparar-se per a renovar aquest compromís del baptisme per 

Pasqua, sobretot en la Vetlla Pasqual. Per això, hi ha tres episodis de l’Evangeli (la  

samaritana, el cec de naixement i la resurrecció de Llàtzer), que tot i ser propis del 

cicle A, està previst que es puguin llegir també en els cicles B i C, sobretot si hi ha 

catecúmens, és a dir, persones adultes que es preparen per a rebre el baptisme.  

Recordem que la reforma litúrgica introduïda pel Concili Vaticà II (1962-1965) va 

establir que els fidels poguéssim escoltar, en el decurs de tres anys, gairebé 

íntegrament els tres evangèlics sinòptics: Mateu, Marc i Lluc i l’evangeli de Joan. 

Disposem d’un llibre -el leccionari dominical- per a cadascun dels tres anys 

(anomenats respectivament any o cicle A, B i C).  En cada cicle es llegeix un 

evangeli diferent: al cicle A, l’evangeli segons sant Mateu; al B, l’evangeli segons 

sant Marc, i al C, l’evangeli segons sant Lluc. L’evangeli de sant Joan se sol llegir, 

sobretot, en el temps pasqual i en bona part de la Quaresma.     

Doncs bé, en aquesta segona etapa del temps de Quaresma -i sobretot en aquests 

quinze dies que falten per entrar a la Setmana Santa-  proposem de fer dues coses: 

d’una banda, mirar una mica enrere i preguntar-nos com hem anat vivint les tres 

pràctiques quaresmals que l’evangeli ens anunciava el dimecres de Cendra: 

l’almoina, el dejuni i la caritat fraterna. Ho hem fet? Com ho hem fet? Encara som a 

temps a fer-ho i a fer-ho millor.   

I, d’altra banda, pensem en el nostre baptisme i en el que significa ser batejat. Un 

text del Papa Lleó el Gran, que és considerat com una de les grans personalitats 

que va donar la Roma del segle V, ens pot ajudar a fer-ho. En un sermó del dia de 

Nadal, el Papa Lleó, referint-se a la vida nova rebuda en el baptisme, digué als 

fidels: «Adona’t, cristià, de la teva dignitat; fet partícip de la naturalesa divina, no 

vulguis retornar, per una vida endolentida, a la baixesa d’abans. No oblidis de quin 

cap i de quin cos ets membre. Recorda’t que has estat alliberat del poder de les 

tenebres i has estat portat al Regne i a la llum de Déu. El sagrament del baptisme 

t’ha fet temple de l’Esperit Sant: no vulguis llevar de tu, amb accions dolentes, un 

estadant tan magnífic ni subjectar-te de nou a l’esclavitud del diable: és la sang de 

Crist la que t’ha comprat».   

I havent llegit, pregat i pensat tot això, continuem, amb pas ferm, caminant cap a 

la Pasqua.                                                                   

 El mossèn  

 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 19: per Maria José i la seva família; per 

la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 21: pels difunts de la família 

Arumí i Riera; per Joan Arxé i Mitjavila, difunt; diumenge, dia 22: pel poble 

de Viladrau.  

PREGÀRIA DELS FIDELS: avui dia, 15, pregarem per Joan Sunyol i Genís, 

difunt; i diumenge, dia 22, pregarem per Carme Almeda i Massaguer i 

Francisco Llorà i Llosada, difunts.   

INFORMACIONS  

LLEGIR, PENSAR I PREGAR: Tal com vam dir, durant el temps de Quaresma, 

trobareu a dins del Full diocesà un full groc en el qual se us proposa de llegir un 

text breu del Papa Francesc, pensar sobre unes preguntes i fer una pregària. 

Aprofitem aquest mitjà per anar-nos preparant espiritualment per a la festa de la 

Pasqua.    

 

ASSAIG DE CANTS: Recordem que els dissabte dies 14 i 21, de 5 a 6 de la 

tarda, a la rectoria, hi haurà assaig dels cants de Setmana Santa. Tothom hi és 

convidat.   

UNA PREGÀRIA ESCRITA PER UN MALALT: Com que la setmana passada no hi 

havia prou espai disponible, no va ser possible publicar aquesta pregària escrita per 

en Fernando, un malalt ingressat a l’Hospital de la Santa Creu. Li agraïm que, molt 

amablement, ens hagi permès de donar a conèixer aquesta pregària, un exemple 

d’amor a Déu i al proïsme:   

Dios nuestro Señor, Dios del universo: 

paz, comprensión y respeto entre todos los seres humanos. 

Yo, como cada día, os suplico vuestra ayuda 

y que sepamos ir por ese sendero; 

ese camino de las personas buenas, honradas y dignas en familia.  

 

Una de mis mayores súplicas, mi Señor:  

alimentos, asistencia sanitaria 

y cobijo para todos los que carecen de ello. 

Ya que fallecen tantas personas en tantos desastres diarios 

y que no pueden rescatar a las personas, 

al menos que acto seguido tengan un techo, alimentos y 

la atención sanitaria. 

Señor, de vuestra infinita bondad, 

que cuando dispongáis mi traslado 

sea merecedor del reencuentro con 

todos mis seres queridos, con todos: 

para iniciar el camino de la vida eterna. 

 

Señor: mis rezos diarios para todos 

aquellos familiares que se encuentran 

delicados de salud; 

al igual que mis buenas amistades. 

Para mi familia y familia catalana fallecidos, 

así como mis buenos amigos. 

Os ruego, Señor, que pueda descansar esta noche. 



 

 

 

 

 

 
 
 


