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La vida en Crist com Santa Àgata
En aquest mes iniciem la Quaresma que ens encamina a la Pasqua. En aquest temps l’Església
ens convida a viure la identitat en
el Crist. Ell és el motor que fa possible la vida com a Fills de Déu.
Per això us convido a una deixarvos amorosir per Ell i al mateix
temps a buscar espais de reflexió
a fi de cercar aquelles raons per
les quals trobar sentit a la nostra
existència, tal com ha fet Santa
Àgata, la festa de la qual la celebrem el primer cap de setmana

setmana amb la tradicional
benedicció dels pits en honor
d’ella (com advocada d’aquesta
realitat en les dones de tots els
temps). Us convido a reflexionar
sobre aquestes cites:
“Els cristians poden fer penitència
però no fan cara penitència”
“Una cosa és parlar de Déu i
l’altra és parlar amb Déu”
“Estimar no és una idea, sinó una
vida.”
“Digues-me a què dediques el teu
dia i et diré com és el teu cor.”

Quaresma: temps d’interiorització
La Quaresma és un temps de
renovació per a l'Església, per a
les comunitats i per a cada
creient. Però sobretot és un
«temps de gràcia» (2Co 6,2). Déu
no ens demana res que no ens
hagi donat abans: «Nosaltres
estimem a Déu perquè ell ens ha

estimat primer» (1Jn 4,19). Ell no
és indiferent a nosaltres. Està
interessat en cada un de
nosaltres, ens coneix pel nostre
nom, ens cuida i ens busca quan
el deixem.
Cada un de nosaltres li interessa;
el seu amor li impedeix ser
indiferent al que ens passa. Però
passa que quan estem bé i ens
sentim a gust, ens oblidem dels
altres (cosa que Déu Pare no fa
mai), no ens interessen els seus
problemes, ni els seus sofriments,
ni les injustícies que pateixen ...
Llavors el nostre cor cau en la
indiferència : jo estic relativament
bé ia gust, i m'oblido dels que no
estan bé. Aquesta actitud egoista,
d'indiferència, ha arribat avui una
dimensió mundial, fins al punt
quepodem
parlar
d'una
globalització de la indiferència. Es
tracta d'un malestar que hem
d'afrontar com a cristians.
Déu no és indiferent al món, sinó
que l'estima fins al punt de donar
al seu Fill per la salvació de cada
home. En l'encarnació, en la vida

terrenal, en la mort i resurrecció
del
Fill
de
Déu,
s'obre
definitivament la porta entre Déu i
l'home, entre el cel i la terra.
FULL PARROQUIAL

Mans unides i inici de
la Quaresma
La comunitat parroquial està
il·lusionada, malgrat la boira
dels mesos d’hivern, de tenir
present l’inici de la quaresma
com temps de retorn a Déu i els
altres i de col·laborar en la
Campanya de Mans Unides a
favor de l’eradicació de la Fam.
evangelitzadors dels nens i
nenes del seu voltant.

El Papa als
empleats del
Vaticà: Misericòrdia
en les relacions
quotidianes
Abans
d'acomiadar-el
Papa
Francesc convida a tenir com a
meta la misericòrdia en les
relacions quotidianes, entre els
esposos, entre els pares i els fills i
entre
els
germans,
sense
descuidar als avis. Perquè com va
explicar, s'ha de viure el Jubileu a
l'Església domèstica i no només
en els grans esdeveniments,
tenint en compte que el Senyor
estima el qui posa en pràctica la
misericòrdia en les circumstàncies
ordinàries.
I va concloure manifestant-seu
desig que experimentin l'alegria
de la misericòrdia, començant per
les seves famílies i demanant-los
que portin la seva salutació i
felicitacions a tots els seus éssers
estimats, als ancians i als malalts.

Santoral
Dia 1 Santa Brígida
2 La Candelera
3 Sants Blai i Òscar
5 Santa Àgata
7 Sant Ricard
8 Sant Jeroni
9 Santa Apol·lònia
10 Dimecres de Cendra
11 Mare de Déu de Lourdes
12 Santa Eulàlia
14 Sant Valentí
18 Sant Simeó
20 Sant Nemesi
22 Santa Elionor
24 Sant Sergi
28 Sant Romà
29 Sant Rufí

Textos: Mn. Manel Mercadé
Muntatge: Oriol Jové Font
Imprimeix: Parròquia Mare de Déu
de Montserrat.

LA IMATGE: LA CANDELERA

Per què un Jubileu de la
Misericòrdia?
El Sant Pare explica que l'Església té necessitat d'aquest moment
extraordinari, ja que en la nostra
època, de profunds canvis, és cridada a oferir la seva contribució,
fent visibles els signes de la presència i de la proximitat de Déu.
De manera que el Jubileu és un
temps favorable perquè contemplant la Divina Misericòrdia, que
supera tot límit humà i resplendeix
sobre la foscor del pecat, puguem
arribar a ser testimonis més convençuts i eficaços. Dirigir la mirada a Déu, Pare misericordiós, i als
germans necessitats de misericòrdia significa dirigir l'atenció al
contingut essencial de l'Evangeli,
és a dir, Jesucrist, la Misericòrdia

feta carn, que fa visible el gran
misteri de l'Amor trinitari de Déu.
Benedicció del nen Jesús
Aquesta fotografia correspon a la
benedicció dels nens Jesús que
van portar els infants el passat
desembre:

Agenda
6 febrer: II Consell Parroquial
d’11:00-17:00
6 febrer: Catequesis d’adults
6 i 7 febrer: Benedicció dels pits
de Santa Àgata

14 febrer: The Mass at 11:00
14 febrer: III reunió de pares, a
les 11:00
20 febrer: Catequesis famílies
20-21 febrer: Mans Unides

