
Som ja al quart diumenge de quaresma. 
Més de la meitat d’aquest temps de 
conversió. 
 És un bon moment per revisar com 
anem portant els propòsits que ens 
vàrem fer per aquest temps fort que 
estem vivim. 
Revisar per millorar, per animar-nos a 
continuar, per ser fidels als compromisos 
assumits des de la fe i l’amor. I, si cal, 
tornar a reprendre el camí amb més 
decisió. 
La temptació que ens pot venir és la de 
la passivitat, la del desànim, la de no 
portar endavant cap compromís de 
superació, la d’anar passant els dies de 
quaresma sense cap motivació. Lluitem 
per no caure en aquesta trampa. 
La celebració de la Missa, la Paraula 
de Déu, la pregària personal, el recés 
parroquial que vam viure, la formació en 
els grups, les 24 hores per al Senyor, són 
“gràcies”, regals de Déu per la nostra 
conversió a Ell, per avançar en el nostre 
camí de santedat. 
Els nostres compromisos són la resposta, 
l’agraïment a aquestes crides de Déu. 
Aprofitem de debò el que encara queda 
de Quaresma. Revisem per corregir si 
cal, o per proposar-nos metes noves que 
hem descobert. 
Fixar-nos, cultivar la mirada de fraternitat, 
no cansar-se de fer el bé, d’estimar a 
l’altre i competir en la pràctica de la 
caritat i de les bones obres són algunes 
de les orientacions que el Papa ens dona 
en el seu missatge per la Quaresma 
d’aquest any. 
 

Hi som a temps encara!! Revisem per 
avançar. 
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                     Mossèn Ramon 
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  Diumenge IV de Quaresma 

  Oh Déu, vós per mitjà del vostre Fill, reconcilieu meravellosament amb vós el llinatge 

   humà; feu que el poble cristià s’afanyi amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les 

   festes de Pasqua que s’acosten. 
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Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia 29, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 
Recés Diocesà .  Per tota la diòcesi de Tortosa 
es convoca un recés de Quaresma per al dia 2 
d’abril. Serà a les Teresianes de Jesús i l’horari 
és de 9:30 a  19:00 h. El que dirigirà la meditació 
és Raül Saiz Rodríguez. El preu del recés és de 
15 € per als qui es queden a dinar i de 3€ per als 
qui no dinaran allí. Les inscripcions per participar 
són a cada parròquia. 
És una altra oportunitat per viure aquest temps de 
quaresma amb intensitat. Per més informació 
passeu pel despatx parroquial. 
 
Viacrucis . Cada divendres de quaresma, a les 
19 h. (abans de la missa) tenim la pregària del 
viacrucis. És un moment intens d’unió amb la 
passió de Jesús i de acompanyar, des de l’amor i 
la pregària, aquells moments de la seva passió i 
mort en Creu per tots nosaltres. 
 
Data de Confirmació aquí a la 
parròquia. Després de tenir la reunió amb els 
pares dels nois i noies que se estan preparant per 
rebre el sagrament de la Confirmació, informem a 
tota la parròquia que, si Déu vol, el dissabte 21 de 
maig de 2022, a les 19:30 h., el Sr. Bisbe 
confirmarà als que ja porten dos cursos de 
preparació.  
 
Confirmació d’adults . Molt prompte 
començaran les catequesis de preparació per 
aquells adults que no han rebut encara el 
sagrament de la Confirmació. Si coneixeu algú 
que estigui interessat, dieu-li que passi pel 
despatx i l’informaré. 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 
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 ENCARA SOM A  TEMPS 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Doroteo  28 

Bto. Raimundo Lulio  29 

San Pedro Regalado  30 

Santa Balbina  31 

San Venancio   1 

San Francisco de Paula   2 

San Sixto.   3 

             ¿A QUÉ ASPIRAS EN LA VIDA?  

“ Lo que se necesita 
para ser feliz no es 
una vida cómoda, 
sino un corazón 
enamorado”  
                     (San Josemaría) 

SANTORAL dilluns,  28               8’00 h.  
       19’30 h  Suf. María Rovira i Paco Arnau 
 
dimarts, 29                8’00 h. Suf. Mª Cinrta Subirats Favà 
                      Suf. Conchita Carrera Espot (aniv.) 
                      19’30 h  Suf. Bernat Pacià Romeu Arroyo 
          Suf. Gonzalo Arroyo i Joan Gallostra 
          Suf. Joan Malrás Viña 
          Suf. José Lafarga 
 
dimecres,  30           8’00 h   

                  19’30 h   
 
 

dijous,  31               8’’00 h    
      19´30 h    
 
 
divendres,  1             8’00 h.  Suf. Cándida Rosa Itarte Lon  
       19’30 h  Suf. Difunts família Ismael-Hierro 
                     
dissabte,  2              8:00 h. Família Toledo-Marín 

     19’30 h. Suf. Andrés Subirats Lleixà 
         Suf. Manuel Amposta Ferré 

 
  
Diumenge,  3           9’00 h. Per tot el poble 
       12’00 h. Suf. Pedro Bellobí 
         Suf. Paco Arnau 
       19:30 h. Suf. Marisa Valls Montesó  
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

que algo pase. Buscar. Sin decirse 
“algún día”. Buscar respuestas. Buscar 
mejores preguntas. Buscar algo que 
dé sentido a cada día. Buscar versos 
que reflejen la verdad que 
perseguimos. Buscar a Dios ¡Es la 
hora! 
 
«Pedid y se os dará. Buscad y 
hallaréis. Llamad y os abrirán» (Mt 7, 
7) Eso es lo bonito. Que el que mira, al 
final, descubre. El que busca, al final 
encuentra. Y entonces hay instantes 
de esos que se convierten en 
referencia. Memorias que nos dan 
motivos para caminar. Vivencias que 
ya nadie nos puede quitar. Caricias 
que se convierten, para siempre, en 
roce vivo. Instantes de comunión en 
los que la fe, por un rato, tiene más de 
respuesta que de pregunta. 
 
Celebraciones auténticas. Fiestas 
donde la alegría es tan real que 
sonríes al recordarlo.  

(pastoralsj) 

             

No perdamos la vida en miradas 
chatas. Alcemos los ojos, más allá de 
los muros pequeños que quieren 
restringir nuestra vista. Aprendamos 
a escalar las tapias y a indagar más 
allá. Más allá de la convención y la 
rutina. Más allá de lo que se lleva o 
no se lleva. Más allá de la fe 
rebajada, o la increencia de moda. 
Más allá de los tópicos y las 
discusiones interminables. Más allá 
de la queja infantil. Más allá de la 
palabrería… Mucho más allá. 
 
“Ambicionad los carismas mejores” 
(1 Cor. 13) Supongo que hay una 
ambición que no es muy sana. 
Acumular prestigio, riquezas, poder, 
triunfo, seguridad… Si esa es la 
única meta puede terminar 
encerrándonos en una jaula de oro. 
 
Pero cabe otra ambición profunda. 
Aspirar al amor. A la fe. A la justicia. A 
Dios. Aspirar a una vida llena –que 
se llena al vaciarse de humo- Y no 
limitarse a estar sentado, esperando 


