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Meditacions de quaresma
I
No ho entenem.
Ni comprenem els llenguatges estranys
amb els que sovint ens parles,
ni el perquè de gestos i fets
que trenquen i desfan
tots els nostres plans o aspiracions.
No entenem perquè a vegades
som conduïts a l’aridesa de la vida,
o als vents que no ens son propicis,
o als obstacles de tota mena
que diﬁculten el nostre caminar.
I ens costa trobar el sentit
d’una bondat i un amor ineﬁcaç
tan sovint derrotats per la seductora
injustícia i maldat.
No, No ho entenem,
però dóna’ns coratge i serenitat
per acollir-ho i no defugir-ho,
Enteniment i saviesa
per saber-ho afrontar encertadament
i conﬁança per descansar
en la teva silent Presència,
que vetlla sempre pel sentit ocult
de la nostra plenitud.
Una força inexplicable
serà llavors ferment
per a fer néixer en nosaltres
un esser nou.

II
No son amples i dreturers
els camins per on transites,
ni clares les rutes que ens cal seguir.
El teu foc devorador, que va al davant,
ha esborrat totes les pistes
i enderrocat les estances que ens protegien.
Desposseïts i nus, assaborim la plenitud
del nostre genuí Ser retrobat,
i el vertigen de la incertesa.
Encegats per la teva llum,
ens deixarem cremar el cor i les entranyes,
i avançarem, sense reposar el cap,
resseguint les brases que pel camí encenguis.
Ja no importa on tu ens portis
tan sols saber-te pau i companyia
en el nostre caminar.

III
La meva ofrena és molt petita
i trencadissa.
S’esberla sempre quan es perd
pels camins del jo i l’autocomplaença
Se que la meva ofrena no és sempre
del teu grat, i et profana quan espera
rebre més que no pas donar
des d’un jo ferit i irreconciliat.
Tot i així, ¿per què surts
ﬁdelment a buscar-me
i m’aculls eternament
malgrat la meva indignitat?
¿Que tinc jo ara per oferir-te
que no sigui el meu penedit i tímid sí,
que, dia rere dia, s’esforça
per esdevenir un sí d’eternitat?
El zel del teu amor m’abrasa,
i m’esperona a continuar donant-me,
més enllà de les meves inﬁdelitats.
Mar Galceran

VIA CRUCIS. Recordem el res del Via Crucis a la parròquia de la
MD de la Mercè els divendres de quaresma a les 19.15h i a la
parròquia de sant Pere i sant Pau els dissabtes a les 19.15h.

proper dimecres dia 7 a les 19.00h, a la parròquia de Sant
Cosme i sant Damià.

CALÇOTADA DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Aquest diu-

CONSELLS DIOCESANS. Aquesta setmana es reuneixen també

menge al Parc del Fondo d’en Peixo, amb els infants i les seves
famílies.

els dos consells diocesans, el del presbiteri el dijous i el de laics
el dissabte al matí. Són dos organismes diocesans de consell
del bisbe que expressen aquest caminar junts (sinodal) de tot
el poble cristià amb el seu bisbe, dialogant sobre les qüestions
principals de la vida de l’Església diocesana.

SETMANA DE LA FAMÍLIA. Cada any les diòcesis amb seu a Ca-

talunya dediquen, durant la primera setmana del mes de març,
a sensibilitzar la societat i als cristians a pregar a favor de la
família, per a què sigui reconeguda la seva importància i els
seus valors. El lema d’aquest any és: “L’Evangeli de la família:
Joia per el món”.
COL·LECTA DE MANS UNIDES. Un cop tancada la campanya

d’enguany amb el sopar de la fam del passat divendres 23 de
febrer, cal agrair a tothom la seva aportació, que ha estat de
1.167€ (Sant Pere i sant Pau i sopar de la Fam) i de 382,42€.
L’aportació al projecte d’ampliació de l’escola Kudiela, situada
a Vila Matilde, una barriada marginal de la ciutat de Malanje
(Angola) ha estat de 1.549,42€. MOLTES GRÀCIES!
JUNTA DE CÀRITAS. Aquest proper dilluns a les 18.30h a la par-

ròquia de sant Pere i sant Pau.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Aquest proper dimecres 7 a les

18.00h.

CONSELL PASTORAL DE CIUTAT. Està programat per aquest

COL·LECTA ESPECIAL QUARESMA–SETMANA SANTA. Aquest

tercer diumenge de quaresma (3 i 4 de març), fem a Sant Pere
i sant Pau una col·lecta especial per sufragar les despeses extraordinàries de la quaresma, Setmana Santa i Pasqua, entre
les que hi ha: el ciri pasqual i les candeles, les flors i ornamentació del monument de dijous sant i pasqua, aplec parroquial i
enguany de manera extraordinària l’adquisició d’un nou Sant
Crist, més lleuger de pes pel Viacrucis. Tot plegat pot suposar
una despesa d’uns 1.600€. Comptem amb la generositat de
tothom per fer-ho possible.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup

el proper diumenge 11 de març a les 17,30h a les sales de la parròquia de la MD de la Mercè.
CONFERÈNCIA QUARESMAL DEL BISBE AGUSTÍ. Diumenge que

ve, dia 11, conferència quaresmal del bisbe a la Catedral de sant
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, amb acompanyament musical a càrrec del grup 4Voci. A les 17.30h.

Mario LÓPEZ FERNÁNDEZ (87), José GALINDO BELLIDO (77), Antonia MARTÍNEZ ESTÉBAN (74), Manuel GRANADO GONZÁLEZ (77), Dolores JORGE BRINES (101), José LORENZO SÁNCHEZ (84), Piedad JOAQUIN PÉREZ (81)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DILLUNS 5. 20.00h. Eusebio MARTINO PÉREZ.

DIUMENGE 4. 11.00h. Francisco CRUZ MARÍN, Mercedes CÁCERES LÓPEZ.

DIMECRES 7. 20.00h. José MESA HIDALGO.

DISSABTE 10. 19.00h. Julio GALÁN GARCÏA.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 3. 20.00h. Rosenda CASTILLO CÁCERES, famílies RODRÍGUEZ-DARNÉS, Montserrat ITARTE, famílies TORRES-LLAURADÓ.

DIVENDRES 9. 9.00h. Roc MAS, Conxita GIRALT.
DISSABTE 10. 20.00h. Conxita AGUILAR i Ángel PALAO, famílies
LÁZARO-PORTA, famílies DOBAÑO-PELAEZ, famílies FABÁFERRER.
DIUMENGE 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i
CONDE-RIERA, Juli MIRALLES.

DIUMENGE 4. 9.00h. Sergi PEJOAN, Joan MARTÍ, Albert ROVIRA,
Mn. Josep FARRÉS POCH. 20.00h. consorts Antoni PUGÉS i Paquita LLOBET, Ramon PUGÉS TRIAS i Agustí LLOBET ORTIZ, Maria ROJO GARCÍA.
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