
 

 
El temps de Quaresma que hem començat aquesta setmana 
ens presenta unes quantes paraules de molta força espiritual 
com: temptacions, pregària, dejuni, almoina... Sovint, però, les 
tenim un xic deslligades de la vida de cada dia. Les anirem 
repassant en els propers articles quaresmals. 
 Les temptacions se’ns mostraven com a coses del diable, 
molt centrades en el sisè manament, en mals pensaments, en 
males mirades... i continuen sent veritat, però deixaven massa 
de banda aspectes molt fonamentals en el camí del seguiment 
del Crist. La temptació és tot tipus de prova en el nostre 
caminar cristià, tota insinuació que ens vol fer decantar cap on 
Déu no desitja.  
 I des d’aquesta manera d’entendre-ho serà temptació 
tot allò que ens presenta la societat, la televisió, els anuncis, els 
desitjos dels nostres amics que ens volen fer consumir com més 
millor, ens posen la mentida o l’estafa com a bones si van a 
favor nostre, ens volen fer veure els altres, especialment els nou 
vinguts, com a persones indesitjables o gandules, ens diuen 
que com més poder aconseguim millor, que tots els mitjans són 
bons si m’afavoreixen... 
 L’evangeli d’avui ens presenta tres grans temptacions 
per Jesús i per nosaltres: utilitzar el propi poder o el de Déu 
per anar bé jo i prou, voler dominar el món a qualsevol preu, i 
fer servir l’espectacle en lloc de la senzillesa per mostrar Déu. 
 Quan al parenostre diem: no ens deixeu caure en la 
temptació, l’hauríem de resar concretant i veient quines són les 
meves temptacions amb els de casa, amb els veïns, a la feina, 
davant l’ús dels diners... llavors la pregària seria més cristiana i 
més encarnada. 
 

 

DIUMENGE,  dia 22:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Molist 
Malats; Sebastià Sorinas i Roma; Emília Arbós i 
Alsina, cap d’any; Montserrat Puig i Estrada; pels 
pessebristes difunts; en acció de gràcies a la Mare 
de Déu de l’Ajuda per un favor)  

Dissabte,      dia 28: A les 20,00: Missa  (difs. Montserrat Puig i 
Estrada; en acció de gràcies a la Mare de Déu de 
Núria) 

DIUMENGE,  dia 1: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Masó i 
Roca; Emília Arbós i Alsina, Sda. Flia.; Josep 
Gorchs i Torrentgenerós, Sda. Flia.; Joan Sanglas 
i Vilar) 
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CURSOS DE CRISTOLOGIA: Dilluns, dia 23, a les 9, es 
reprendrà el curs de cristologia per a gent gran, i dimarts a 1 
quart de 10 el que es feia per gent més jove, que ja es va 
acabar, i ara es plantejaran si es comença un altre tipus de 
curset. 
 

MISSA A LA RESIDÈNCIA:  Serà dimecres, dia 25, a les 
5 de la tarda. 
 

MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 27, a les 6 
de la tarda es trobaran els joves que es preparen per la la 
Confirmació.  

 

ENTERRAMENT: Diumenge, dia 15, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josep Molist i Malats, que morí el dia abans, a 
l’edat de 91 anys.  Al cel sigui! 

 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10 i 20 € per les 
necessitats de la parròquia; dos de 10 € per l’escola maternal 
del Camerun, i una aportació de l’Ajuntament de 2.000 € 
també pel Camerun. Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

    la campana avisa     la campana avisa 


