
 

 
La Quaresma és un moment en el qual pot convenir recuperar 
l’autèntic esperit de la pregària. Massa sovint hem arribat a 
entendre la pregària només com a una repetició mecànica de 
certes oracions apreses de memòria o com a un seguit de 
pràctiques de culte i devoció, o encara pitjor; com una 
presentació a Déu del nostre llistat de peticions personals. Ens 
ho recorda ben clarament l’Evangeli de Mateu: “No sigueu, 
doncs, com els pagans, que bé sap el vostre Pare de què teniu 
necessitat abans que li demaneu”. 
 
La pregària va més enllà d’unes oracions o cultes concrets, i 
representa l’autèntic diàleg de la persona amb Déu. Un diàleg 
en el qual sobretot hem d’escoltar quina és la voluntat de Déu 
i descobrir així què és el que Ell ens demana en la nostra vida 
de cada dia. Per tant, l’autèntica pregària no queda limitada a 
uns pocs moments diaris d’intimitat amb Déu (que tot i així, ja 
són prou importants per ells mateixos en una societat tan 
accelerada com la nostra), sinó que el resultat d’aquesta 
pregària s’ha de fer vida al llarg de tots els instants del dia. 
 
Els Evangelis ens presenten sovint al mateix Jesús pregant al 
Pare per ser fidel a la seva voluntat, i d’aquesta manera ens 
marca Jesús mateix que a la pregària cal escoltar més que 
parlar. Així, l’Evangeli d’avui ens mostra com els deixebles que 
acompanyen Jesús, en el moment de la transfiguració, poden 
sentir un missatge de Déu, que canviarà les seves vides, i 
hauria de canviar les nostres: “Aquest és el meu Fill, el meu 
estimat; escolteu-lo”. 

 

 

DIUMENGE, dia 1:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Masó i 
Roca, cap d’any; Emília Arbós i Alsina, Sda. Flia.; 
Josep Gorchs i Torrentgenerós, Sda. Flia.; Joan 
Sanglas i Vilar  

 
Dissabte,      dia 7: A les 20,00: Missa  (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

en acció de gràcies) 
 
DIUMENGE,  dia 8: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Casellas i 

Pujol, Sda. Flia.; Maria Ojeda i Nantas, Sda. Flia.; 
en acció de gràcies a la Mare de Déu de la Salut) 
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CATEQUISTES: Es trobaran el proper dilluns, dia 3 a les 8, 
per preparar els propers temes i trobades amb infants i pares.  
 

PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA: Els responsables de 
la secció social de l’Assemblea Parroquial es trobaran el dilluns, 
dia 2, a les 9 per preparar els treball d’aquest sector. 

 

CÀRITAS:  Els representants de cadascun dels projectes es 
trobaran el proper dijous, dia 5, a les 9, per valorar-ne la marxa 
i encetar-ne un parell de nous sobre aprendre a parlar en 
català i a cuinar amb els productes que es donen. 

 

CASALOT: Tots els monitors dels diferents centres del bisbat 
faran una trobada de formació a Vespella el dissabte i 
diumenge, dies 7 i 8. També hi seran els de la nostra 
parròquia. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 60 € per les necessitats de 
la parròquia, un de 50 per l’escola maternal de Bobok al 
Camerun i dos de 2.000 € per Càritas. Moltes gràcies. 
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