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AVUI PARLEM DE

ENS CAL UNA QUARESMA LAICA
Elvira Recasens

En el nostre full parroquial hem parlat sovint de
la Quaresma des d’un sentit religiós fent referència a tot allò que aquest temps litúrgic comporta. Avui, però, parlarem de la necessitat d’una
Quaresma laica, és a dir, de la necessitat de potenciar una sincera i profunda reflexió sobre la
nostra manera actual de viure a nivell personal i
social. Reivindicar una Quaresma laica implicaria
buscar temps de silenci per escoltar tot allò que
el soroll amaga; reconèixer que no ho podem
tot, que som finits, limitats, imperfectes.... Cal
adornar-nos que, paral·lelament al “pecat” entès
com a traïció als ideals de la fe, hi ha el “pecat”
laic, és a dir que la manera d’actuar de la societat no respon plenament a l’ideal de la raó, la
igualtat i la democràcia que ens havíem plantejat. Hem d’acabar amb les crítiques dels uns
contra els altres; ens cal un temps que ens ajudi
a creients i no creients a pensar quina mena de
societat i de persona volem i quin camí ens cal
fer per acostar-nos-hi una mica.
Algunes accions que es podrien dur a terme o
proposar per viure aquesta Quaresma laica a
nivell social seria, per exemple, practiques de
servei comunitari o decretar horaris comercials
més restringits i tot el que s’hagués estalviat
d’aquestes pràctiques invertir-ho en ajudes socials. Sí, pot semblar utòpic, però com diu Eudardo Galeano la utopia serveix per caminar. És
urgent que la societat comenci a pensar en el bé
comú i a practicar l’altruisme, que defugi egoismes amagats per poder ser generosos amb
el medi ambient i les generacions que venen
darrera. De no aturar aquest excés de frivolitat i
consumisme, les nostres societats esdevindran
ostatges d’una falsa felicitat; de fet potser estem
ja en aquest punt. Santiago Alba Rico, escriptor

i filòsof, afirma que el desencantament del món
no ha conduit a la humanitat a una major objectivitat, sinó a la dessacralització mercantil i a
l’alliberament en el cos de totes les seves pulsions subjectives.
Una mare parlava de la Quaresma als seus fills
com un temps de fer bugada, de netejar-nos per
dins. Avui la neteja està al cap del carrer: dutxar-nos un cop al dia com a mínim, prendre sucs
verds..., però de netejar-nos les actituds i els
pensaments egoistes gairebé no se’n parla. Això
no ha de ser patrimoni només de creients sinó
de persones que volen mantenir neta i en forma
una actitud humana que ens meni vers la compassió i l’autèntica solidaritat deixant de banda,
encara que només sigui com a un petit pas, el
comprar i el vendre. Com deia aquell, gràcies
a Déu que encara no han trobat l’excusa consumista de la Quaresma. Ja imagino els restaurants oferint sopars entranyables de divendres
amb graellada de peix i bunyols de l’Empordà.
Nosaltres els cristians potser hauríem de plantejar-nos el fet de no haver sabut transmetre la
importància dels valors que s’amaguen darrera
aquest temps litúrgic per tal que puguin ser entesos, respectats i viscuts.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III DE QUARESMA. Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge,
missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12 del
migdia i 9 del vespre.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 25, a
les 9 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.

CÀRITAS-VOLENTARIAT. Dimecres 27, a les 7
de la tarda, reunió d’aquesta comissió.
VIDA CREIXENT. Trobada del grup dijous 28, a
les 6 de la tarda.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.

VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma
a 2/4 de 8 del vespre i diumenges acabada la
missa de 12.

COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.

PARADES DE LLIBRES DE SEGONA MÀ SOBRE TEMES DE FE I RELIGIÓ. Durant tota la
Quaresma trobareu a les dues entrades de l’església unes parades en llibres de temàtica religiosa. Són llibres donats a la parròquia i el que s’obté de la venda destinat a Càritas. Cada setmana
si posaran de nous.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.
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Fa tres anys que vinc a cercar fruit d’aquesta ﬁguera i no n’hi trobo.
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