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 «QUAN SERÉ ENLAIRAT DAMUNT LA TERRA,

 ATRAURÉ TOTHOM CAP A MI».

Si  algun  de  nosaltres  es  pregunta  —no  per  esperit  de

disputa sinó per desig d'instruir-se— perquè el Crist no sofrí altra

mort que la de la creu, que sàpiga que no ens ha estat més útil

cap altre gènere de mort,  i  és  precisament per  això que el

Senyor  el  va  patir  per  nosaltres.  Si  venia  a  prendre  la

maledicció  que pesava damunt  nostre,  ¿com hauria  pogut

esdevenir  maledicció  sense  patir  la  mort  dels  maleïts?  En

efecte, aquesta és la mort de creu; perquè està escrit: «Maleït

tot aquell qui penja d'un patíbul». Després, si la mort del Senyor

és una redempció per a tothom i aquesta mort derroca el mur

de separació i crida els pagans, ¿com ens hauria cridat si no

hagués estat crucificat? Només a la creu hom mor amb les
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mans esteses; també calia que el Senyor patís aquesta mort i

estengués les mans: amb l'una atrauria el poble antic i  amb

l'altra el dels pagans, i els reuniria tots dos formant-ne un de sol

en ell. Ho digué personalment, tot deixant entendre per quina

mort rescataria els homes: «Quan seré enlairat damunt la terra,

atrauré tothom cap a mi».

El  Senyor vingué per abatre el  diable i  obrir-nos el  camí

que fa pujar al cel, com diu l'Apòstol, «que passa a través de la

cortina  del  lloc  santíssim,  és  a  dir,  a  través  de  la  seva

humanitat»,  i  això calia que s'esdevingués per  la seva mort.

Però, ¿per quina altra mort que aquella que s'acompleix entre

el cel i la terra, vull dir la creu? Només el qui mor a la creu mor

tocant  el  cel.  És  doncs,  amb  raó,  que  el  Senyor  ha  patit

aquesta mort. D'aquesta manera, elevat de terra, ha purificat

el món de totes les maquinacions del diable i dels dimonis: «Jo

veia Satanàs que queia del cel com un llamp», —deia, i  ha

tornat  a  obrir-nos  el  camí  que  puja  cap  al  cel  tot  dient:

«Portals,  alceu les llindes;  engrandiu-vos, portalades eternes».

Perquè el Verb no tenia necessitat que algú li obrís les portes, ja

que és el Senyor de tots; cap criatura no estava tancada pel

seu creador; però nosaltres sí que en teníem necessitat i se'ns

ha emportat al cel amb el seu propi cos. Per tots l'ha ofert a la

mort i per mitjà d'ell ens ha fressat el camí que porta al cel.

Del tractat sobre l'encarnació del Verb,

 de sant Atanasi, bisbe. 



24 HORAS CON EL SEÑOR

La Vigilia que tiene lugar durante la iniciativa “24 horas para el

Señor”  tiene  un  papel  fundamental  porque  caracteriza  todo  el

evento.  Es  deseable  que  la  Vigilia  se  realice  con  el  Santísimo

Sacramento  expuesto,  mientras  que  uno  o  más  sacerdotes

permanecen  disponibles  para  celebrar  el  Sacramento  de  la

Reconciliación. La presente Vigilia se inspira en las palabras que

Jesús  pronunció  a  la  adúltera:  “Tampoco  yo  te  condeno”,

evidenciando el perdón gratuito, a pesar de que la culpa de la

mujer  fuera  evidente.  Todo  el  pasaje,  donde  el  apóstol  Juan

describe el encuentro entre Jesús y la adúltera, permite múltiples

elaboraciones.  Nos  centramos  en  dos  aspectos:  el  primero,

subraya  el  perdón  que  Jesús  está  dispuesto  a  ofrecer  a  cada

hombre,  sin  importar  el  pecado  que  hubiera  cometido;  el

segundo, invita a seguir  al  Maestro del  perdón y a perdonar los

pecados a nuestros deudores. El evento “24 horas para el Señor”

está estrechamente relacionado con el tiempo litúrgico: es decir,

con el  IV Domingo de Cuaresma. La alegría celebrada durante

este  domingo,  conocida  en  la  antigüedad  como  “Leatare”,

proviene de la conversión personal, de la reconciliación con Dios y

de la gracia recibida en el Sacramento del Perdón. Las lecturas del

domingo  (Jos  5,9a.10-12;  Sal  33;  2Cor  5,17-21;  Lc  15,1-3.11-32)

subrayan el poder del perdón y la gracia de la tierra prometida,

concentrándose en la historia del hijo pródigo. La iniciativa ha sido

colocada  precisamente  en  los  días  previos  al  IV  Domingo  de

Cuaresma para dar la posibilidad a todos los fieles de reconciliarse

con Dios y prepararse, de esta manera, para la Pascua que está

cerca.



SANTORAL 

Dilluns 25 de març: Anunciació del Senyor.  

CATEQUESIS

De primera comunió:

                     Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h. 

De continuïtat i primer de confirmació:

                      Divendres de 18h a 19h. 

De segon de confirmació:  Dijous de 19 a 20h. 

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dilluns  i  Dimecres:  Catequesis  per  a  joves  i  adults  als  locals

parroquials. 20:30h a 21:30h.

Dijous 28 de març: Adoració eucarística matinal de 9h a 13h.

Des del  Dijous 28 de març a les 19h  fins el  Divendres 29 de

març a les 18h. Ens unirem a la jornada de pregària, iniciativa

del Papa Francesc,  24 hores amb el Senyor. Estarà exposat el

santíssim i podràs rebre el sagrament del Perdo.  

Divendres 29 de març.:Via crucis en el Temple Parroquial. De

de 18 a 18:30h

Tots els divendres de Quaresma: Abstinència de carn. Excepte

la obligatorietat per a menors d’edat fins als 14 anys o des de

els 59 anys. 

Dissabte 30 de març: Sortida arxiprestal  al  Santuari  de Santa

Maria del Collell. 


