
Aquesta primera setmana de Quaresma l’Evangeli ens presenta 
Jesús al desert temptat pel diable.  En una de les temptacions 
que se li presenten, Jesús respon: “L’home no viu només de 
pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu”. 

És ben cert que en el nostre món existeix molta gent 
necessitada de l’aliment material i que cal treballar perquè el 
sistema econòmic sigui modificat per evitar aquestes situacions, 
però és també ben real que les persones tenim també unes 
necessitats espirituals, la necessitat de donar sentit a la nostra 
vida. Estem en una societat en la qual podem trobar oferta de 
molts missatges per cobrir aquesta necessitat espiritual, però 
molts d’aquests missatges no sacien autènticament aquesta 
fam. Els creients trobem en la Paraula de Déu el nutrient que 
pot donar sentit a la nostra vida.  

En parlar de l’aliment que ens proporciona la Paraula no 
fem una anàlisi purament espiritual. El missatge de l’Evangeli és 
sortosament el que dóna l’impuls a la vida de cada dia de 
molts de nosaltres, i en podem trobar exponents ben clars en el 
nostre entorn. Un bon exemple d’aquesta realitat la podem 
veure en l’entorn dels malalts. En molts d’ells hi podem veure 
com la fe els proporciona aquella força per mantenir 
l’esperança i la lluita contra la malaltia. Igualment, trobem la 
Paraula feta aliment de la vida de totes aquelles persones que 
atenen als malalts: familiars, voluntaris o professionals amb 
autèntica vocació. Són una bona mostra d’aquesta Paraula que 
ens nodreix, i ens dóna forces per anar construint el Regne de 
Déu en el nostre entorn. 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 5:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc 

Muntadas i Sors, cap d’any; Amparo Furio i 
Vergés, Sda. Flia.; Vicenç Verdaguer i Marés, 
Sda. Flia.; Genoveva Suriñach i Compte, Sda. 
Flia.; en acció de gràcies als sants Lluciá, Cosme, 
Damià, Rita i Teresa ) 

 
Dissabte,     dia 11:     A les 20,00: Missa (dif. Josefa Vallejo i Ortega; 

Montserrat Puig i Estrada; en acció de gràcies al 
sgrt. Cor de Maria)  

 
DIUMENGE, dia 12:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Crosas i 

Rusiñol, Sda. Flia.; esp. Valentí Boix i Pepeta 
Sellés; Camil Prat i pares) 
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la campana avisa    la campana avisa    CÀRITAS: Dilluns, dia 6, a les 9, es reuniran els responsables 

dels diferents projectes. 

 

MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 10, a 1 quart de 10 es 

reuniran les mares que preparen la missa familiar del dia 18 
per a tots els infants de Primera Comunió, acompanyats pels 
seus pares,  i el Casalot. 

 

EL BISBE VE A CONFIRMAR: Dissabte, dia 11, a la 

missa de les 8, el bisbe confirmarà una colla de nois i noies que 

s’hi han preparat durant un any i mig. 

Aquests mateixos nois i noies tenen reunió el divendres, dia 
10, a 1 quart de 10. El mateix dia i hora també té reunió l’altre 
grup de confirmació que es prepara per l’any vinent. 
 

VESPRES: Cada divendres de Quaresma tots els que ho 

vulguin ens trobem a les 8, a resar Vespres als locals de la 
parròquia.  

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 30 € per Bobog, un de 10, 

un de 50 i un de 60 € per les necessitats de la parròquia. 
Moltes gràcies. 
 

 

 


