
 

 
Fa un parell de setmanes, des del Cap del Pont reflexionàvem 
sobre la importància de la pregària per renovar i viure més a 
fons el temps de Quaresma. Podem pregar de moltes maneres: 
amb cants, repetint pausadament  les nostres oracions, amb la 
dansa, caminant enmig de la natura... i cadascú ha de trobar la 
que més s’adiu amb la seva manera de ser. En totes elles, però, 
el silenci és fonamental. 
 Fer silenci —meditar, en diuen alguns— no és buscar 
l’absència de soroll extern. Fer silenci en aquest temps de 
Quaresma ens pot ajudar a presentar-nos davant de Déu d’una 
manera més despullada, més humil, més oberta per tal de 
comprendre i experimentar intensament quin significat té això 
de «ser fills i filles de Déu» i què voldrà dir, quan arribi Pasqua, 
que «Jesús és viu enmig nostre». 
 Quan els cristians fem silenci no ens aïllem del món. Al 
contrari,  fem una aturada en el nostre dia a dia per omplir de 
sentit el món i per fer més rica la nostra experiència vital. No 
ens oblidem de les necessitats que ens envolten sinó que el 
silenci ens permet trobar un sentit profund a la nostra 
implicació per intentar resoldre els problemes del nostre món 
proper. Només en el silenci trobem el nostre tresor interior. 
 Els mateixos evangelis mostren com Jesús «es retirava en 
llocs solitaris i pregava» (Lc 5,16). Pregava sol, i segurament en 
silenci, per fer, ell també, la seva experiència creient.  La 
Quaresma és un tems privilegiat per al silenci que no podem 
desaprofitar i que hem d’agrair com un regal. 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 22:  A les 11,00: Missa cantada (difs. mossèn Antoni 
Mauri; Pepeta Sellés i Palou; Maria Medina i 
Sarmiento, cap d’any; Ramona Rosanas i 
Moratona; esp. Josep Masoliver i Loreto Ballana)  

Dissabte,    dia 28: A les 20,00: Missa  (difs. Jaume, Loreto i fills; 
Montserrat Puig i Estrada; Miquel Pla i Jutglar; a 
les ànimes del purgatori; esp. Joan i Concepció; al 
Pare Coll) 

DIUMENGE,dia 29: A les 11,00: Missa cantada (difs. Antònia Camps i 
Calm, de la Sda. Flia.; Ramona Montmany i 
Carbonell, de la Sda. Flia.; Miquel Freixa i Bosh; 
Josep Castellà i Suriñach) 
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CONSELL PASTORAL: Dilluns, dia 23, es reuniran els 
membres del Consell per continuar vetllant per la marxa de la 
parròquia i anar preparant el treball d’una propera assemblea 
per la tardor. 
 

CONFIRMACIÓ: Divendres passat, dia 20, a les 5, ha tingut 
trobada el grup que es prepara per a la confirmació 
acompanyat per la Sara Jordan. 
 

NOVA PÀGINA WEB: Dijous, dia 19, a les 5, es trobaren 
els responsables de preparar una nova pàgina web de la 
parròquia. Quan estigui enllestida ja en donarem l’adreça. 

 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Es farà el dimarts sant, dia 
31, a 2 quarts de 9. Reserveu-vos el temps per a la celebració. 
Preparar-se per a la Pasqua demanant i rebent el perdó 
sagramental és un bon signe. 

 

ENTERRAMENTS: Dissabte, dia 14,  es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Juan Colomo i Liébana, en Riquín, que morí 
el dia abans, a l’edat de 83 anys.  Dimecres, dia 18, el de 
Magdalena Portet i Bruguera, que morí el dia abans a l’edat de 
89 anys. Al cel siguin! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 €, un de 20 i un de 500 
per les necessitats de la parròquia; un de 100 € per Mans 
Unides; un de 500 € per l’escola maternal de Bobok al 
Camerun; un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 
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