
 

 

 
En aquest segon diumenge de quaresma continuem fent 
experiència de desert, el lloc on res ens pot distreure de trobar 
Déu, on tot és silenci, tot és pregària i tot és pensament 
profund. Ens centrem en la segona temptació (Mt 4, 5-7), quan 
el maligne duu a Jesús a dalt de tot del temple de Jerusalem i li 
diu que si és el Fill de Déu es tiri daltabaix que els àngels ja el 
recolliran. I Jesús respon que no es pot temptar Déu.  

Aquest relat tan fantàstic entre Jesús i el maligne no ens ha 
d’amagar la seva actualitat. Primer de tot és una pregunta que 

ens fa a tots nosaltres:  Quin lloc 
ocupa el desig de poder, la 
vanaglòria, la superioritat  i el reco-
naixement que esperem dels altres? I 
de què som capaços per aconseguir 
tot això? I per aconseguir-ho  crea-
rem els nostres petits ídols, ens 
postrarem i els darem culte? Res-
pondre’ns aquestes preguntes ens 
pot ser un bon exercici a fer-nos 
aquest dies d’aquesta experiència de 
desert. 

I, en segon lloc, aquesta temptació 
ens ensenya com  ha de ser la nostra 

relació amb Déu. El nostre Déu no es manifesta en fenòmens 
espectaculars, ni miraculosos. El nostre Déu no està al 
capdamunt, al punt més alt dels temples. Aquí no el trobarem. 
Ens agradaria veure grans manifestacions de Déu, tenir temples 
ben alts, com si això fos la manifestació de la grandesa del 
nostre Déu. Però no, el Déu que ens manifesta Jesús no és 
aquí, és en les petites coses, en la vida quotidiana, en la 
senzillesa, en les nostres relacions del dia a dia. 
 
 
 

DIUMENGE,dia 28:  A les 11,00: Missa (difs.  Albert Palau i Barnera; 
esp. Valentí Boix i Pepeta Sellés)  

Dissabte,     dia 6:  A les 20,00: Missa (per les ànimes del purgatori)  

DIUMENGE, dia 7:   A les 11,00: Missa cantada (a la Mare de Déu 
de La Salut) 
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la campana avisa     
 
AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dilluns, dia 1, i 
divendres, dia 5, membres del grup faran cinc xerrades a 
l’institut Jaume Callís de Vic  per donar a conèixer què és una 
ONG i quins projectes fa Agermanament al Camerun. 
 
CÀRITAS: Dilluns, dia 1, a les 6, el grup que es cuida del 
projecte Gent Gran es trobarà per estudiar i proposar noves 
iniciatives. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: Divendres, dia 26, el grup d’infants 
que el curs passat van haver d’interrompre les sessions de 
catequesi a causa de la Covid 19 van reemprendre la 
catequesi. 
Divendres, dia 5, es farà una celebració del perdó amb tots els 
infants del curs passat i d’aquest que es preparen per a la 
Primera Comunió. 
 
VESPRES: Tots els divendres de Quaresma, a 2 quarts de 8, 
cadascú des de casa a causa del Covid, es fa una comunitat 
virtual de pregària amb les vespres. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 460 € per les necessitats 
de la parròquia. Moltes gràcies! 
 
 
 
 
 


