
I.- Senyor, que teniu un esperit tan bo i tan dolç 
en totes les coses i que sou tan misericordiós 
que no solament les prosperitats, sinó les des-
gràcies mateixes que arriben als vostres esco-
llits, són efectes de la vostra misericòrdia, feu-
me la gràcia de no actuar com un pagà en l’estat 
a què m’ha reduït la vostra justícia; que com un 
veritable cristià us reconegui com a Pare i com a 
Déu en qualsevol estat en què em trobi, per tal 
com el canvi en la meva condició no em com-
porta pas en la vostra, ja que vós sou el mateix, 
encara que jo estigui subjecte a canvi i no sou 
pas menys Déu quan afl igiu que quan tracteu 
amb indulgència.

IV.- Feu, Oh Déu meu, que adori en silenci l’or-
dre de la vostra providència sobre la conducció 
de la meva vida. (...) Reconec, Déu meu que el 
meu cor és tan endurit i ple de les idees, de les 
preocupacions, de les inquietuds i de les afec-
cions del món que ni la malaltia ni la salut, ni els 
discursos ni els llibres, ni les vostres Sagrades 
Escriptures ni l’Evangeli, ni els vostres més sants 
misteris, ni les almoines ni els dejunis ni les mor-
tifi cacions, ni els miracles ni l’ús dels sagraments 
ni el sacrifi ci del vostre cos, ni tots els meus es-
forços ni els de tothom plegats, no poden abso-
lutament res per començar la meva conversió si 
vós no acompanyeu totes aquestes coses amb 

una assistència tota extraordinària de la vostra 
gràcia. Per això Déu meu, m’adreço a vós, Déu 
omnipotent, per demanar-vos un do que totes 
les criatures plegades no poden de cap manera 
atorgar-me. No tindria la gosadia d’adreçar-vos 
els meus crits si algú més els pogués escoltar. 
Però Déu meu, com que la conversió del meu 
cor que us demano és una obra que depassa 
tots els esforços de la natura, no em puc adre-
çar sinó a l’autor i amo tot poderós de la natura i 
del meu cor. Tot el que no és Déu no pot omplir 
la meva espera. És Déu mateix el que demano i 
el que busco.

XI.- Que no senti dolors sense consolació, sinó 
que senti alhora els meus dolors i les vostres 
consolacions sense cap dolor.
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AVUI PARLEM DE...

PREGÀRIA PER DEMANAR A DÉU
EL BON ÚS DE LES MALALTIES

Com sabeu, el dia 2 de febrer, Pere Lluís Font va venir a l’auditori Mn. Joan Nonell per parlar-nos de 
la traducció del seu darrer llibre Pensaments i opuscles de Blaise Pascal. Gràcies a això, avui ens és 
possible fer-vos arribar un text preciós i profund; una pregària per demanar a Déu el bon ús de les 
malalties, cosa gens fàcil. Ara que estem en temps de Quaresma i que se’ns demana intensifi car la 
pregària, ens pot ajudar. El text és molt llarg i n’hem escollit alguns fragments.
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XIII.- Traieu, doncs, de mi, Senyor, la tristesa que 
l’amor propi em podria donar pels meus dolors 
i per les coses del món que no reïxen al gust de 
les inclinacions del meu cor que no miren la vos-
tra glòria. (...) No us demano salut ni malaltia, ni 

vida ni mort, sinó que disposeu de la meva salut i 
de la meva malaltia, de la meva vida i de la meva 
mort, per la vostra glòria, per la meva salvació i 
per a la utilitat de l’Església i dels vostres sants. 
Només vós sabeu què és el que em convé.
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Els deixebles havien anat al poble
a comprar provisions.
Arribà una dona samaritana
que venia a treure aigua del pou.
Jesús li diu: Dóna’m aigua.

Jo 4,5-42

CULTES

DIUMENGE III DE QUARESMA. Missa de vigí-
lia, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa 
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del mig-
dia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 13, a 
2/4 de 8 del vespre, reunió del grup Sant Lluc.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 16, a les 9 del vespre, 
curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: la 
Carta als Gàlates.

TROBADA ECO-PARRÒQUIES. Dissabte dia 
18 al matí hi haurà la trobada de les parròquies 
interessades per la conversió ecològica.

PELEGRINATGE 2023. Aquest any la parròquia 
pelegrinarà a Lisieux, Sant Martí de Tours i Badia 
de Saint Michel. Dimecres 15 de març, a les 7 
de la tarda, a l’auditori Mn. Joan Nonell, presen-
tació del pelegrinatge per a totes les persones 
interessades.

SOPAR DE LA FAM. SÍRIA ENTRE LA GUER-
RA I EL TERRATRÈMOL. Divendres 24 de 
març, a 2/4 de 8 del vespre i a l’auditori Mn. Joan 
Nonell, xerrada sobre la situació de Síria; comp-
tarà amb el testimoni de Joan Babeli Shawa, 
president d’Horizon for Syrians, els diners que 
es recullin del sopar aniran íntegrament desti-
nats a aquesta ONG.


