
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesús és l’home que d’una manera total i irrepetible ha acollit Déu Pare com a Absolut de la seva vida. Això 

l’ha portat a la mort i a la resurrecció; en tota la seva vida i en  la seva Pasqua Jesús revela com és l’home que viu 
segons Déu, és a dir, on es troba i en què consisteix la veritable salvació i realització de l’home. La salvació de l’home 
es juga en l’acolliment de Déu com a absolut de la vida. La fidelitat de Déu envers els homes i dones de totes les 
generacions és total, perquè Ell, Absolut d’Amor i de Vida, crida els homes a trobar-se amb Ell. No es desentén de cap 
d’ells; vol que aquests busquin la plenitud de la seva existència i copsin que solament Déu és capaç de fer-los 

autèntics totalment, perquè Ell els encamina a la vida plena. Una vida autèntica, una vida sublim, a la qual l’home no 
s’hi pot resistir: la vida en Déu.  

Acollir Déu vol dir viure segons l’amor. La imatge de l’home que viu en Déu és una nova manera de posar-se 
davant la realitat, davant els altres, davant un mateix, davant Déu. Acollir Déu vol dir modelar el propi jo i prendre les 
pròpies decisions lliures segons l’amor tal com és revelat a l’Evangeli.  Això es juga en cada moment de la vida 
humana. Cada home i grup humà viuen en Déu i troben la seva realització com a homes en la mesura que viuen 
segons l’amor evangèlic.  

Acollir Déu com a Absolut de la Vida no vol dir exactament reconèixer  de manera teòrica la seva existència, 
sinó fer de l’amor el centre i la raó de ser de la vida personal: «No pot ser només una manera de pensar o de parlar, 
o unes afirmacions dites amb la boca; és una manera de ser i de viure. Fer de Déu l’Absolut de la vida és una manera 
de posar-se davant els altres, les seves limitacions i el seu pecat, davant d’un mateix, el propi pecat, la pròpia feblesa, 
la pròpia mort; participar de la mort i  la resurrecció de Jesucrist vol dir viure realment l’amor i la donació que Ell va 
viure de manera plena en la seva creu».  

QUARESMA: LA IMATGE DE L’HOME QUE VIU EN DÉU. 
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És una forma nova de vida que rebutja tot allò que l’oprimeix, el desfigura, l’esclavitza i que abraça la bondat, 
l’amor i el perdó que és Déu. Ara bé, aquesta manera nova de posar-se davant de les realitats quotidianes, demana 
radicalitat, i aquesta es decideix en tots els seus actes, en la seva forma de viure en el món. Viure segons aquest 
Amor de Déu comporta abandonar tot allò que no és Déu i la consecució de la veritable vida tal com Jesucrist revela 
en l’esdeveniment de la mort i resurrecció. Deixar-ho tot no vol dir allunyar-se de les coses o avorrir la realitat; vol dir 
entendre i viure que en res no troba l’home la vida; ni en les coses, ni en les persones, ni en la seva pròpia vida, sinó 
només en Déu.  

La persona tot i copsar la grandesa i misericòrdia de Déu no sempre decideix optar per la Vida Nova que Ell li 
ofereix: això és un misteri. Un misteri que topa amb un altre misteri: l’amor i el perdó de Déu. Aquesta tensió de 
misteris fa possible, no obstant, la crida de Déu, que no es cansa de llançar en el cor dels homes la seva misericòrdia i 
el seu missatge de reconciliació i plenitud. Fa possible que, en el fons del cor de la persona ressoni la seva veu i el seu 
projecte d’amor total i incondicional. El Nou Testament deixa palès, en molts dels seus passatges,  aquesta 
misèria humana que el porta a la perdició i al rebuig de Déu, tot i que també, en molts dels seus passatges expressa 
la misericòrdia del Creador, malgrat el misteri d’iniquitat de la creatura.  

Hom s’ha d’abandonar en Déu perquè Ell tot ho pot: «se’ls mirà i digué: als homes és impossible, però no a 
Déu: Déu ho pot tot»i, per tant, tota aquella persona que cerqui la vida autèntica, a través de la Vida Nova, és capaç 
de superar qualsevol entrebanc perquè el seu fonament és Déu: Absolut de Vida i Amor: «En Déu és possible viure 
veritablement com a persones, Ell és la vida dels homes. [...] Esperem en el Déu de la vida i de l’amor, que fa possible 
la vida humana; i esperem que trobarà sempre cors oberts que li respondran positivament». 

(Mn. Manel Mercadé) 

Per a viure i seguir dia a dia el període quaresmal 
  

 



 

 
Saps què, 

A l’entrar, per primera vegada, a la Parròquia de 
Montserrat  pots  trobar-te amb petites sorpreses!. 

 En primer lloc, es percep en les parets laterals , una 
decoració  poc  habitual per una església. Actualment  
trobaràs  pintures que representen , totes elles, a la Mare 
de Déu de Montserrat. Això sí, elaborades amb diferents  
tècniques ,ubicades en  diferents anglès, i  fins i tot amb 
referencia a diferents estils de l’art  que ens provoquen 
interpretacions diverses  de la imatge protagonista. Així 

interpretem : la verge protectora, la verge mare, la 
verge del nostre temps, la verge que ens sorprèn, la 
verge estilitzada, la verge cubista.... però, el que és 
més important: han estat realitzades per diferents 
artistes. Els joves alumnes del Batxiller artístic del 
col·legi Episcopal. 

En d’altres moments ; un recull de fotografies que 
varen ser exposades,  ens facilitaven veure la 
Parròquia per dintre i per fora en el seu entorn 
natural, a través  dels ulls del fotògraf que les ha 
captat; de matinada, a la posta del sol, amb boira, 
amb pluja i  amb vent . Ens convidà a  descobrir 
racons entranyables  de la parròquia i provocà en 
nosaltres ,agradables  imatges i sensacions que  ens 

passen desapercebudes  en la mirada del dia a dia. Varen 
estar fetes també per un jove amic. 

A què responen aquestes exposicions temporals?.  Doncs 
bé, la nostra parròquia vol ser una comunitat oberta a la 
realitat del seu entorn , a la vida quotidiana  dels seus 
feligresos i al mateix temps ser un focus catalitzador  
d’aquets fets. Com fer-ho ?. Doncs donant veu i 
oportunitat  a qualsevol  que vulgui participar en el fet 
parroquial. 

En un altre context pots trobar; 

En dates concretes, com la festivitat de la Mare de Déu de 
Montserrat, els alumnes  de col.legis propers com l’ 
Arabell, el Mater  Salvatoris i Episcopal, amb les flors 

elaborades per ells,  converteixen l’església en un 
hivernacle floral ple de colors i d’olors intuïts, que   
mitjançant la seva bellesa i textura  permeten 
percebre els cants i les pregaries que es fan  a la 
Patrona .  

Potser també, un mural o bé un dibuix  elaborat  pels  
partícips de la Pastoral de joves de la Diòcesis ,deixat 
al peu de l’altar després d’una trobada, el que ens 
recordarà:  
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dates religioses, celebracions litúrgiques , reflexions , pregaries, cants , germanor, estima i molta alegria. 

També hi pot haver, dins de l’església, una paradeta  amb la venda de  pastissos elaborats amb cura i estima per les 
dones de l’AAVV, amb la fi de recaptar ajuts econòmics 

 
destinats a una bona causa com l’ONG de Mans Unides.  La 
vista i l’olfacte gaudeixen a dojo. Després serà el gust el que hi 
farà les delícies. 

Ah! Si veniu en diumenge  podeu escoltar : “ Moltes Felicitats, 
Moltes Felicitats”. Veureu que es un moment entranyable en 
el que la Parròquia, volt desitjar un feliç aniversari a  algun 
nen de la Catequesis, donant-li  un afectuós  recolzament en 
el seu dia. I ...a  la sortida de la Missa podeu passar pel local 
parroquial i fer tertúlia amb els amics parroquians, a l’hora 
que es pren un beure que voluntàriament ajudarem , entre 
tots a costejar. 

És molt possible que em deixi alguna peculiaritat de la vida 
parroquial. Si és així, ja ho donaré  a conèixer en un altre 
moment.  

Amb aquest breu resum, volem agrair la seva variada i 
valuosa aportació,  a totes aquelles persones que ens 
permetem , de manera autèntica i senzilla, tenir una 
Parròquia com  la nostra i desitjar ,dia rere dia, fer-la més 
propera  i enriquidora. 

Si passeu per la Parròquia de Montserrat i en veure una 
d’aquestes peculiaritats, esbosseu un somriure i us 
sentiu acollits.... ja en tenim prou!. 

Lleida, 25 de febrer de 2018. 

C d A. 

 

 

 

 

 



Pregar amb les Mans 
 

“Us anunciem allò que existia des del principi, ho hem contemplat i ho hem tocat amb les 
nostres pròpies mans. Volem dir la paraula de la vida” 1 Jn 1,1. 

Les nostres mans són un instrument per descobrir i associar amb Déu tot el que 

per al nen/a sigui font d’alegria, bellesa, llum i goig.                                                                                                   

 

Podem agafar objectes, prendran contacte i agrair-ne a Déu la seva creació, pel 

color, el gust, la textura, la seva bellesa.                                                                                                                                   

 

Un pas més es quan fem anar les mans com a forma de comunicació entre nosaltres: 

el moment del parenostre, de mans a les mans, la pau, al beneir la taula agafats de 

les mans, quan fem el senyal de la creu; tots aquest gestos són també una manera 

de tenir i mantenir contacte directe i conscient amb el nostre creador.                                                                                            

 

La grandesa de Déu es indiscutible i valorant el regal que ens fa ens invita a donar-

li gràcies, a confiar en ell a mantenir una relació permanent i cada dia.  

 

El nen/a contemplarà i palparà tot el que el creador, el seu amic Déu fa i ens possa 

a l’abast, tot el que ens regala i aquest serà un dels inicis de la seva parla amb Déu. 

  

EL RACÓ DELS MENUTS 

CONFERÈNCIA A L’IREL A CÀRREC DE BEGOÑA ROMAN 
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