
 

 

 
Durant aquests primers diumenges de quaresma hem reflexionat 
al voltant de les tres temptacions de Crist, temptacions que 
l’Evangeli situa en l’espai simbòlic del desert. 

Però per a Jesús encarà hi haurà una quarta temptació 
que no la trobem en l’espai físic del desert, encara que li 
comportarà també una forta experiència de desert. Ens referim a 
la temptació que apareix a la pregària de Getsemaní: «Pare, si ho 
vols, allunya de mi aquest calze» (Lc 22, 42). És la temp-tació, 

molt humana, de defugir la pròpia 
responsabilitat davant la perspectiva que  ens 
comporti dificultats i patiments. Jesús 
vencerà la temptació i farà possible, amb la 
Pasqua, la redempció de la humanitat. 
Ara bé, aquesta temptació, com les ante-
riors, també ens toca a tots nosaltres. Per a 
ser cristià no n’hi ha prou amb limitar-se a no 
fer mal: cal un compromís personal en la 
lluita contra la injustícia i contra el dolor del 
món, malgrat ens costi esforç. Jesús no ens 
demana que fem un sacrifici com el seu, però 
sí que ens convida a comprometre’ns a fons 
treballant per reduir els espais de desigualtat, 

de pobresa, d’injustícia. Jesús ens demana compromís. 
Hi ha moltes formes de comprometre’ns: des de l’acció 

política, des de la feina de cada dia, des del voluntariat, etc. 
Totes elles necessiten alimentar-se d’un camí de recerca 
personal, de fer una experiència personal de trobada amb Déu 
en els nostres deserts particulars per a poder esdevenir petits 
oasis en els deserts dels altres. 
 
 
 
DIUMENGE,   dia 14:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Camil Prat Pujol i 

pares; Jordi Feliu i Barniol; Pere Font i Pons) 

Divendres,  dia 19:  A les 19,30: Missa (difs. esp. Josep Puigoriol i 

Pepeta Casas)  

Dissabte,    dia 20:  A les 20,00: Missa (difs. família Muntada Roca; 

demanant salut i pau)  

DIUMENGE,dia 21:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Josefina 

Rovira i Parareda; esp. Josep Ribas i Modesta 

Sala; Jordi Feliu i Barniol; esp. Vilaregut Codina i 

nét Josep; per les ànimes del purgatori) 
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cultes de la setmana 



 

 

la campana avisa     AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 15, a 

les 7, la Junta Directiva de Catalunya de la que forma part la 
nostra delegació d’Osona es reunirà online com té per costum 
cada trimestre.  

Dijous, dia 18, a les 7, es reunirà la Comissió Executiva 
d’Agermanament per parlar del projecte A MÀ – NI WOO, sobre 
tallers artesanals per les escoles. 
 

FESTA DE SANT JOSEP: Divendres, festa de Sant Josep, 

es celebrarà l’eucaristia a 2 quarts de 8. 
 

VESPRES: Cada divendres de Quaresma, a 2 quarts de 8, 

continua la pregària de Vespres feta des de casa en comunió 
amb tots els que s’hi afegeixen. 
 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 30 i un de 50 € per les 

necessitats de la parròquia. També s’han rebut dues bosses de 
pots de llet per nadó per Càritas. Moltes gràcies! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


