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Els nostres joves han col·laborat en la participació IMPLIQUEM-NOS de la 

delegació de joves del bisbat: A ells el agraïm tota la seva tasca feta,  

Sou uns campeons!! 

Empieza la cuaresma con una fuerte llamada a la conversión, lo que supone un cambio de cora-
zón. 
La cuaresma también es tiempo de gracia. La Iglesia nos invita a renovar nuestra vida cristiana. 
Cuaresma es tiempo de oración y caridad, que todo lo que hagamos sea en espíritu y verdad: que 
oremos desde el Espíritu, que ayunemos para la caridad y que amemos en la verdad.  
Estos cuarenta días de preparación para la pascua no pueden tener otro objetivo que fijar nuestros 
ojos en Jesús para reconocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimien-
tos. Cuaresma es un camino hacia la Pascua, una peregrinación hacia Dios, su meta es la Pascua. 

 Benirey 

    COMIENZA LA CUARESMA 

IMPLIQUEM-NOS AMB JOVES DE LA  PARRÒQUIA COM A PROTAGONISTES 



 

Saps què, 

Diumenge, dia 5 de febrer, a la Parròquia và-
rem celebrar: La Candelera  amb la benedicció 
de candeles, Sant Blai, amb  la benedicció dels 
aliments i Santa Àgueda amb la benedicció 
dels ( pits de la santa), uns brioixos fets per 
l’ocasió. 

 
Va ser una celebració diferent, més joiosa i 
participativa, si s’escau. La celebració de les 
festes populars i tradicionals  sempre acostu-
men a tenir un caire religiós, amb la recoma-
nació a un esser superior, mare de Déu o bé 
Sants, per a què ens facin de mitjancers  per 
pal·liar  una situació de malaltia o de mancan-
ça, i un altre de profà; la llum, els aliments o 
bé els pastissets que ens porten a pal·liar les 
necessitats corporals de dimensió humana.  

Quins varen ser els mitjancers? 

Doncs, La Candelera, Sant Blai i Santa Àgue-
da.......i per què?. 

Molt breument farem un recordatori que, su-
poso agradarà als Sants anomenats.....!! 

 
LA CANDELERA, és pels cristians, la Festa de la 
Presentació de Jesús al Temple i la Purificació 
de Maria. Per la tradició jueva, és un ritu obli-
gatori: l’oferta de candeles de cera represen-
tant la festa de la llum. Aquesta tradició ha ar-
ribat fins al nostre temps i any darrera any, es 
beneeixen les candeles confiant que tinguin 
virtuts protectores. 

 
Curiositat; aquesta data del 2 de febrer, es con-
sidera propicia per pronosticar la Meteorolo-
gia. Aquest dia és el punt mitjà exacte entre, 
l’inici i la fi de l’hivern, per això hi ha la dita: “ 
SI LA CANDELERA PLORA, L’HIVERN ES FO-
RA. SI LA CANDELERA RIU, L’HIVERN ES VIU”. 

SANT BLAI de Sebaste, va ser metge i bisbe de 
Sebaste. Se li atribueix ,tornar a la vida a un 
nen que s’havia escanyant amb una espina de 
peix. Així doncs , es considerat l’advocat defen-

sor contra el mal de coll i per això es  beneei-
xen els aliments com a mitjans protectors. 

 

Curiositat; com la Candelera, la festivitat de 
Sant Blai, servei per pronosticar la meteorolo-
gia associant-la a les cigonyes, fins ara, migra-
tòries que tornaven a  l’arribada del bon 
temps. Hi ha moltes dites, com a mostra, 
aquesta:  “ SANT BLAI EIXUT, CIGONYES NO 
HAN VINGUT”. 

 

SAPS QUÈ: LA CANDELERA, SANT BLAI I SANTA ÀGUEDA 



 

SANTA AGUEDA o AGATA de Catania, màrtir siciliana del s. 3èr. El seu nom vol dir: “bondadosa.” 
Filla d’una família noble, va esser dedicada a Déu des de molt jove, però el governador romà de 
nom “Quiciano”, la va temptar de manera continuada . No aconseguint els seus desitjos la va fer 
martiritzar. En un dels càstigs li va fer tallar els pits. És per això que es venera com a  Protectora 
de la dona i  més concretament com a Protectora contra el càncer de mama. 

Curiositat;  Tots hem sentit dir que , el dia de Santa Àgueda, les dones manen a casa. Acostuma a 
haver-hi celebracions ; misses, processons , berenars, xocolatades ...etc  organitzades per les do-
nes......Però saps d’on ve aquesta tradició??? 

.....Doncs.., de quan es va reconquerir l’Acaçar de Segovia als  musulmans.....Les dones van dis-
treure als invasors i els homes els hi varen fer fora. En agraïment , un dia a l’any, es va deixar el 
govern de la ciutat a les dones......I , es celebra el dia de la seva Patrona Santa Àgueda. 

Ens va acompanyar , en la celebració Litúrgica, el Cor de la Comunitat Catòlica Romanesa de 
Lleida. Te la seva seu a la Parròquia de la Mare de Déu del Carme, on acompanyen amb els seus 
cant , la Missa de les 10h del matí, tots els diumenges.     És va constituir com a cor l’any 2009 i, de 
les hores ençà , no han deixat de cantar. 

Podem dir que va ser un diumenge diferent que ens va deixar uns tocs: de llum, de  color, d’ar-
omes i de sons difícils d’oblidar....!!! 

Lleida a 14 de febrer de 2017. 

M C de Andrés 

 



DIA DE MAS UNIDES  I  

VISITA DEL Sr. BISBE  

SALVADOR  

GIMÉNEZ 

El Sr. Bisbe ens visita en aquest dia dedicat a Mans Unides. 
La col·lecta anual amb finalitat als projectes de Mans Unides, ha 
comptat amb la participació de les senyores de l'AAVV de Montserrat 
que han preparat una excel·lent varietat de pastissos. 



 

LA MONTSE ENS PARLA:  

VIOLÈNCIA DE GÈNERE: UNA LACRA SOCIAL 

 

Freqüentment som sabedors d’alguna noticia, a través dels mitjans de comunica-
ció,  de dones víctimes de violència de gènere, que han patit algun tipus de violèn-
cia  ( agressió física, psíquica, i/o sexual,..) , algunes d’elles han pogut tenir un trà-
gic desenllaç, al haver fallit en mans del seu marit, company sentimental o ex pare-
lla. Malgrat a l’actualitat sembla haver-hi una major sensibilització vers la dona, 
doncs es constata que hi ha un augment d’interposicions de denúncies, existència 
de Sentències condemnatòries contra els presumptes agressors, així com la conces-
sió d’ordres de protecció a la víctima ( ordres d’allunyament i prohibicions de co-
municació per qualsevol tipus de mitjà): La violència de gènere no cessa. Alguna 
cosa ens diu que no és suficient amb el que hi ha, fins al moment, per combatre la 
violència sobre la Dona. Els fets per si mateixos ens diuen que les accions realitza-
des són insuficients. 

Què pot fer-se davant una situació com aquesta? El tema ha esdevingut tota una 
lacra de la nostra societat, un problema de difícil solució, per no dir irreversible. La 
violència de gènere ha esdevingut un problema estructural lluny de ser eradicat.  

Probablement del que es tracta, més enllà dels dispositius ja existents, és d’educar 
en igualtat ja des de la infància. La prevenció és la millor fórmula per combatre la 
violència masclista. Famílies, institucions, organismes i legisladors haurien de po-
sar la mirada en Educar en Igualtat. És necessari recordar la premissa bàsica de què 
Home i Dona són iguals davant de Déu. Ser catòlic implica respectar la Dona, no 
proferir cap tipus de violència ni de mal tacte, ni proferir humiliacions ni menys-
preus.  

La Bíblia explícita la Dona com “ coheredera de Gràcia”. Hem de parlar d’igualtat 
no de superioritat. El respecte mutu a l’àmbit domèstic i familiar és beneficiós per 
tots els seus integrats, inclosos els fills. Hom creu que és imprescindible aquesta 
mirada cristiana, i tots plegats som responsables de fer-ne ressò. Sovint som testi-
monis actius de minuts de silenci a favor de les víctimes, receptors de campanyes i 
manifestacions contra la violència masclista, coneixedors de recursos socials en 
pro de la Dona víctima...però podem estar obviant u ometent, encara que no cons-
cientment, la Paraula de Déu. Hem de traslladar que Home i Dona, són volguts i 
desitjats per Déu en perfecta igualtat i harmonia. Home i Dona tenen una dignitat 
que mai es perd, que ve immediatament de Déu, el Creador.  

Home i Dona son, “ imatge de Déu”. Fem de les paraules de Jesús, la nostra realitat 
i pràctica diària. Fem extensiu aquest missatge cristià de Respecte i Igualtat per 
afavorir una convivència pacífica i pal·liar aquesta malaurada lacra social.  

Montserrat Berenguer i Messeguer  


