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VIDA DE LA COMUNITAT

RECÉS QUARESMAL
A LA COVA DE SANT IGNASI DE MANRESA
Lluís M. Tarruell i Llonch

El cap de setmana 5, 6 i 7 de març ha tingut
lloc un recés quaresmal a la Cova de Manresa a
càrrec de David Guindulain Rifà SJ.
Ens vam trobar divendres al vespre, havíem anat
arribant a la tarda del divendres, i el recés començava pròpiament amb el sopar. Quina va ser
la meva sorpresa quan em vaig trobar amb la
Nuria Ollé i el Marc Barradas voluntaris del despatx parroquial els divendres. Ens vam asseure
a la mateixa taula per sopar ja iniciant el silenci
dels exercicis de Sant Ignasi. En total érem 18,
de diferents edats.
El recés va anar sobre l’Examen de Consciència,
una nova mirada sobre la realitat de Déu. Els 5
punts a tractar eren : l’AGRAIMENT, la HUMILITAT, la VERITAT, la RECONCILIACIÓ i l’ESPERANÇA. Una marató d’espiritualitat!
El dissabte al matí vam començar amb uns exercicis respiratoris abans de l’esmorzar. Després
del desdejuni, vam anar per feina amb l’AGRAIMENT:
•

Coses importants, tangibles o intangibles,
que em porten a Déu.

•

Llocs molt importants que em parlen de
Déu.

•

Relacions personals molt importants per a
mi. Com m’acosten a Déu?

•

Talents que Déu m’ha donat. Com els utilitzo per Déu?

Després d’una hora de treball personal, ja sigui
des de la raó o dels afectes o del cos o tot a
l’hora i amb l’ajuda de la paràbola del Fill Pròdig
(Lc 15, 11-31) i el salm 147.
Tot seguit vam treballar la HUMILITAT: captar,
demanar amb una mà i prendre amb l’altra (com
el quadre de Sant Ignasi):
•

Demanar la gràcia: llum i coratge.

•

Meditació de les banderes, posant el focus
sobre les persones per veure dinamismes i
actituds:

•

Estratègies del maligne: posseir, prestigi i
poder, d’on venen els vicis

llum) i combat, fer més aviat el contrari del que
ens ve de gust.

•

Estratègies de Jesús; ser (fills de Déu);
senzillesa i servei, d’on sorgeixen les virtuts.

L’exercici següent va ser fer una visualització
guiada que no detallaré però em va ajudar molt
a entendre la qualitat de relacions properes.

Les lectures recomanades: Mc 6,17-29 aniversari d’Herodes i Mateu 10,1-15 Missió. I per la
pregària la lectura recomanada és la del fariseu i
el publicà Lc 18, 9-14

El diumenge al matí vam tornar a fer exercicis
respiratoris abans d’esmorzar i el tema que vam
abordar va ser la RECONCILIACIÓ. La llum fa
veure ombres. “Faig el que tothom fa”, és el pecat estructural, la inèrcia que ens empeny a pecar.

L’activitat que vam fer seguidament va ser molt
enriquidora, un diàleg contemplatiu. Després de
la lectura de la resurrecció de la filla de Jaire i la
curació de la dona que patia pèrdues de sang
vam fer una roda de paraules sobre que ens havia ressonat de la Paraula, per fer després una
altra roda sobre que ens havia impressionat del
que havien dit els companys.
La VERITAT la vam treballar amb una visita al
Pou de Llum on Ignasi va tenir la seva més completa il·lustració, per visitar seguidament la Creu
del Tort on va tenir la visió de la vanitat en que
podia caure si es creia ser algú per aquella experiència.
El treball posterior va ser escollir un període de
temps ( 24h., un any?) per veure les consolacions i desolacions que havíem tingut.
Les consolacions cal viure-les amb humilitat,
docilitat a l’Esperit i prudència.
Les desolacions amb esperança del que Déu
ens prepara, perseverança (no fer canvis sense
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La passió, mort i resurrecció de Crist ens porta
a la reconciliació. Is 53,1-12 el servent de Jahvé,
ens pot fer pensar que algú havia de pagar els
plates trencats, però Lc 15,11-31 el fill pròdig
ens pot fer veure que pel fill petit el pare ja és
mort per això vol l’herència i un cop gastada, el
pare “liquidat” acull “l’assassí” i li torna la dignitat.

•

Tinc set (salm 69,22, salm 63, 2)

•

Déu meu, Déu meu perquè m’has abandonat? (salm 22)

•

Tot s’ha acomplert

•

Pare a les teves mans encomano el meu esperit (salm 131,2)

Les tres primeres tenen relació amb l’entorn
humà. Les quatres següents renoven la relació
amb Déu recorrent als salms.

El sentiment de culpa el portem molt endins del
cervell. Postrats davant de Crist a la Creu escoltem les set paraules:
•

Pare perdona’ls que no saben el que es fan

•

Et prometo que avui seràs amb mi al paradís

•

Dona aquí tens el teu fill. Fill aquí tens la teva
mare

Al voltant de Jn 19, 25-30 fem una altra roda
entre els assistents sobre quina paraula ens ha
ressonat més i una segona volta sobre quina
ressonància d’un company ens ha frapat. A les
12.30 celebrem l’eucaristia amb ofrenes que
ens són significatives.
L’ESPERANÇA la treballem a partir de la importància que han tingut els elements del recés:
descans nocturn, exercici físic, Paraula de Déu,
examen de consciència, diari personal, persones properes, eucaristia, acompanyament espiritual, menjar, proper recés. Dinem parlant, inevitablement, i ens acomiadem.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE V DE QUARESMA. Missa de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8 del vespre.

FE I CULTURA. Us informem que podeu trobar
ja a la web de la Puríssima i dins l’apartat de Fe
i Cultura, dos vídeos corresponents a la xerrada del P. Ramon Maria Nogués sobre l’impacte
del coronavirus a les nostres vides i un altre de
Francesc Torralba sobre com afrontar el dol en
temps convulsos. Regularment anirem afegint
vídeos i enllaços a activitats o recursos que a
través de la cultura ens ajudin a aprofundir i consolidar la nostra fe.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 20202021 fent una tramesa mensual d’un guió de
pregària per fer-la a casa en família. Els interessats podeu sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma,
Via Crucis a 2/4 de 8 del vespre.
HORARIS SETMANA SANTA
RAMS. Benedicció de Rams a totes les misses.
Dissabte 27, a les 8 del vespre. Diumenge 28 a
les 9.30; 11.00; 12.00 i a les 8 del vespre.
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ. Tindrà lloc dimarts
30, a 2/4 de 8 del vespre. Seguidament celebració de l’eucaristia.
DIJOUS SANT. La celebració de la institució de
l’eucaristia serà a les 8 del vespre.
DIVENDRES SANT. Via Crucis estàtic a la parròquia, a les 10 del matí. Ofici de la Passió de
Nostre Senyor Jesucrist a les 6 de la tarda.
VETLLA PASQUAL. Dissabte dia 3 d’abril, a
2/4 de 8 del vespre.
DIUMENGE DE PASQUA. L’horari de les misses serà igual que el dels diumenges: 9.30;
11.00; 12.00 i 8 vespre.

Jo. 12, 20-33

En aquests moments em sento torbat.
¿Què he dir?.
¿Pare, salveu-me d’aquesta hora?
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