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   LES TRES TEMPTACIONS 
 

Sant Lluc concentra en tres exemples les temptacions de Jesús al desert: 
canviar les pedres en pans, posseir els regnes de la terra, tirar-se des del pinacle del 
temple per ser salvat pels àngels. Enfront de la fam, Jesús no absolutitza la pròpia 

necessitat i, per a satisfer-la, no subverteix la creació,  és a dir, no cedeix a la 
temptació del miracle que suprimeix la fatiga del treball amb que cal treure de la 
terra el nodriment. Jesús compartirà certament el pa amb milers de persones, però 
a partir del poc que li és posat a disposició, uns pocs pans i uns peixos fruit de la 
benedicció de Déu sobre el treball de l’home. És aquest el camí amb el qual ell 

mostra que “no solament de pa viu l’home”. Enfront del vertigen de les altures, a 
l’embriagadora promesa de poder i de glòria, Jesús no se sostreu als límits de 
l’espai i del temps constitutius de la humanitat, sinó que viu en una radical 

obediència a Déu. No es deixa captivar pel deliri de l’omnipotència, del pervers “tot 
i ara mateix”, sinó que custodia el sentit del límit, de la unicitat de Déu i de la 
distància respecte d’Ell. “Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol”. 

Finalment, a Jerusalem Jesús no cedeix a la temptació de la màgia prodigiosa i no se 
sostreu als límits de la pròpia corporeïtat. Així Jesús no imposa la pròpia 

messianitat amb l’evidència d’un gest extraordinari que constrenyeixi la gent a 
adherir-se a Ell, no força les Escriptures per a autoaf irmar-se com a Messies. Per 
això recorda al Maligne “no temptis el Senyor, el teu Déu”. En els llavis de Jesús 

només hi ressona la Paraula de Déu,  en el seu signif icat profund, no la 
instrumentalització que en fa el Temptador.  

 

 
 
 
 

 
LA COL·LECTA DE MANS UNIDES. S’han recollit 6.156,00 €. Els fidels que la setmana no varen poder fer 
el seu donatiu, encara ho poden fer servint-se dels sobres de “Mans Unides” i dipositant-lo a les bústies. 

 

CONFERÈNCIES QUARESMALS 2010 
« Testimoniatge, Sacerdoci, Perdó » 

 

Dies: dilluns / Hora: 20:00 h. / Lloc: Centre Parroquial 
 

1 de març:  “El martiri dels temples:  

una memòria històrica sense rancors” 
Per Josep M. Martí Bonet, prevere i delegat diocesà del patrimoni cultural 

 

8 de març: “Dimensió sagramental de l’Església: 
 «la forma que forma» la fe” 

Per Robert Baró, prevere i professor de la URL 
 

15 de març: “Un Any Sacerdotal? Per què?  

En què ens concerneix? 
Per Josep M. Turull, prevere i rector  

del Seminari Conciliar 
 

22 de març: “La virtut del perdó  

o l’art de començar de nou” 
Per Francesc Torralba, laic casat, pare de família nombrosa  

                                 i director de la “Càtedra Ethos” de la URL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigílies de festa:  18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions:dies 
feiners de 8:45 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 
(exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i 
Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: 
www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 

                             VIACRUCIS ELS DIUMENGES DE QUARESMA 
 
 

               A les 18:30:  VIACRUCIS en l’Església parroquial. En acabar aquest exercici de devoció: 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, fent una estona d’oració silenciosa i  adoració, pregant per les vocacions. 
 



EL GEST DE REBRE LA COMUNIÓ 
 

Amb motiu de la Quaresma és bo de recordar com hem de rebre la Sagrada Eucaristia, 

atès que observem maneres de fer-ho que no són apropiades ni conformes amb el 
sentir de l’Església. Ens referim sobretot als fidels que escullen de rebre la comunió 

en la mà, alguns dels quals ho fan de manera poc digna o apropiada. 
 

Des del 1973 que, al nostre país, és autoritzada la possibilitat  de rebre la comunió en 
la mà, així també com el fet que els laics puguin ser cridats en determinades 

circumstàncies al ministeri de la distribució de l’Eucaristia dins i fora de la celebració 

de la Santa Missa. Rebre el Cos del Senyor en la boca com rebre’l en la mà són 
dues maneres que tenen el seu sentit i  ambdues poden expressar igualment la nostra comprensió i  el  nostre 
respecte al Misteri Eucarístic.  Tant en l’una com en l’altra, és molt apropiat precedir la comunió amb una senzilla 
inclinació del nostre cap, gest que ja realitzen no pocs fidels.   
 

Durant segles la comunitat cristiana mantingué amb naturalitat el costum de rebre el Pa eucarístic en la mà. Sant Ciril de  

Jerusalem, al segle IV, en les seves catequesis ens descriu aquesta forma: “Quan t’acostis a rebre el Cos del Senyor, no 

t’acostis amb les palmes de les mans esteses ni amb els dits separats, sinó fent de la teva mà esquerra com un tron per a 
la teva dreta, on s’asseurà el Rei. Amb la cavitat de la mà rep el Cos de Crist i respon “Amén”.  I és així que els qui 

desitgen rebre-la en la mà ho han de fer. Una mà oberta que demana, que espera, que rep. Mentre els ulls miren al Pa 

eucarístic que el ministre ofereix i els llavis diuen “Amén”. Acudir a la comunió amb la mà oberta vol representar 
plàsticament una actitud d’humilitat, d’espera, de disponibilitat, d’acollida, de confiança. Aquesta mà estesa parla 

clarament de la nostra fe i de la nostra postura interior de comunió.  
 

No “prendre”, sinó “rebre”. No és el mateix “prendre” la comunió amb la mà que “rebre-la” del ministre. Els 
sagraments no els prenem nosaltres, sinó els rebem de, per i en l’Església. Sigui quina sigui la forma exterior del ritus, 

l’important és la seva finalitat última: que el fidel que combrega entri en sintonia agraïda 

amb el Do de Crist, que respongui interiorment, amb fe i amor, al lliurament del Cos de 
Crist. En ambdós casos, però, cal donar importància al “diàleg”: el ministre que 
distribueix l’Eucaristia mostra el Pa al fidel i diu “Cos de Crist”, i espera la resposta de 
l’ “Amén” (no s’ha de dir ni “gràcies” ni “així sigui”!).  També és precís recordar que 
cal combregar davant mateix del ministre, o separant-se  un pas del seu costat, i 
sempre de cara a l’altar, portar la sagrada forma a la boca, no fer-ho mentre 
caminem cap al nostre lloc. Que aquesta Quaresma  es noti el millorament!  

 

 

PREGÀRIA PER COMENÇAR DE NOU 
 ÀNGEL MORENO, A VIDA NUEVA, núm. 2.695 

 

Senyor, des de l'experiència del perdó, 
que amb tanta abundància em 
concedeixes, voldria revestir-me d'una 
vegada per sempre de les teves 
entranyes, les quals tenen l'actitud 
permanent de misericòrdia, i així ser per 

als altres una mediació constant de la 
teva bondat. Al mateix temps, 
descobreixo en mi el sentiment, i fins el 
desig, aparentment bo, de no tenir 
necessitat del teu perdó, que la meva 
fidelitat a l'amor que m’ofereixes ho 
sigui per sempre, que sigui definitiva. 
Em dol la permanent comprovació de la 
meva debilitat. Voldria presentar, 
irreversible, la ofrena de la meva vida 
enterament teva. Però és tanta la meva 
flaquesa que m’avergonyeix seguir 
rebent constantment el teu perdó, sense 

arribar a superar la inclinació al mal i a 
la caiguda. ¿Serà que he esdevingut un 
cínic en la súplica de la teva 
misericòrdia? Si no arribo a remuntar la 
prova, si se’m rompen a les mans tots els 
propòsits i es queden buides totes les 
meves paraules, ¿serà mentida la meva 
relació amb Tu?  
 

Em fa por emprar el llenguatge sagrat i 
que tot es quedi després sense  

coherència. Aquest dubte em fa tastar 
la temptació del desànim i de la tristesa. 
Potser, des del teu perdó generós, hagi 
d’aprendre jo també a perdonar-me 
setanta vegades set. Però em ve el dubte 
si amb això manipulo el més sant, el teu 

mateix amor. 
 

Caic en la desobediència, Senyor, per 
causa de l'amor propi, de la vanitat, de la 

crítica, la sensualitat, i hi cap que 
convisqui amb aquests sentiments de 
manera inconscient.  
 

Dóna'm, almenys, la consciència 

permanent de la debilitat, sense que sigui 
un sentiment malaltís, sinó la vera 
percepció de la meva veritat. Infon-me la 
sinceritat de cor, que no convisqui amb 
el que sé que no t 'agrada. Dóna’m 
valentia per reconèixer el meu pecat i 
per obrir-me després a la teva gràcia. 
Concedeix-me, Senyor, capacitat per a 
perdonar-me des del teu oferiment 
constant de misericòrdia.  
 

Revesteix-me de tendresa i fortalesa, de 
compassió i netedat de cor, de saviesa i 
humilitat, d'honradesa i senzillesa, 
d'honestedat i d'amabilitat, d’amor i de 
perdó, de rectitud i de misericòrdia, de 
temor i de confiança, de coneixement de  

Tu i de mi mateix, de veritat i de bondat, 
de gràcia i de lliurament radical. 
Revesteix-me amb la túnica de la teva 
humanitat santa.  
 

No sé si això significa tornar a 
començar, i així fer-ho cada nou dia. 
Com em costa reconèixer que no he 
avançat i sentir la inclemència del tram 
del camí inconscient!  
 

Començar sempre de nou treu tota 
consciència de mèrit  i de proesa. Per 
contra, infon sentiments de menester 
ajuda, i si no fos per la teva paciència,  

cabria rendir-se al cansament. 
 

Senyor, que no resolgui per mi mateix la 
consciència necessitada, ni em conformi 
amb detectar la meva pobresa, que no 
fugi de la veritat més certa, de la meva 
fragilitat. Que em postri sempre davant 
teu, ni que sigui avergonyit, per tal que 
em  revesteixis, una de les setanta 
vegades, amb el teu perdó. Gràcies a ell 
puc continuar el camí sense orgull i 
sense menyspreu, humil i pelegrí. El 
secret rau  en que jo mateix sàpiga 

descarregar en Tu, de manera confiada i 
creient, setanta vegades set, el pes de la 
meva feblesa, superant tot moviment 
d'autojustificació o d'insensibilitat . 


