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Cinc camins de
reconciliació amb Déu
per Joan Enric Vives i Sicília, arquebisbe d’Urgell
Dimecres de Cendra la
litúrgia de la Paraula proclama aquestes belles i solemnes paraules de Sant
Pau: “Us ho demanem en
nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu” (2Co
5,20). La Quaresma és un
clam a ser més humils i
retornar al Pare de misericòrdia com el fill pròdig,
que ja no es considerava
fill a causa dels seus pecats; o com el publicà que
es considerava molt pecador i es donava cops al pit
demanant pietat; o com
St. Pere que demanava al
Senyor que s’apartés d’ell,
perquè era pecador... Necessitem aquesta reconciliació que serà vida per a
nosaltres.
En el camí vers la Pasqua
cal que ens convertim i
que creiem en l’Evangeli,
i d’alguna manera aquestes dues realitats tenen
una unitat indestriable,
formen com una gran i
única actitud de seguiment autèntic del Crist.
La veritable conversió a
Déu consisteix a acollir
plenament la Bona Nova

de Jesús, com la llum que
deixem que il·lumini tots
els racons de la nostra
vida, i al mateix temps,
per la força de Déu, esdevenir testimonis i missatgers d’aquesta Bona
Notícia per als altres, és
a dir, ser evangelitzadors
creïbles i joiosos. Abandonar-se confiadament en
les mans del Pare, estar
reconciliats amb Déu, i en
pau.
Us ofereixo els cinc camins de reconciliació amb
Déu que proposa St. Joan
Crisòstom (344–407) patriarca de Constantinoble
a les seves “Homilies”. Un
text preciós que m’ha enviat un bisbe greco-catòlic amic. Són cinc camins
de reconciliació amb Déu:
“El primer és la condemna dels propis pecats. El
segon és el perdó de les
ofenses. El tercer consisteix en l’oració. El quart
en l’almoina. I el cinquè
en la humilitat”. I resumeixo com ho explica.
“1. El primer camí de la reconciliació és condemnar

els propis pecats. Confessa primer el pecat i seràs
justificat. Condemna les
teves culpes. Això és suficient perquè el Senyor
t’alliberi. I, si condemnes
les teves faltes, seràs més
cautelós a retrocedir. Fes
que la teva consciència sigui el teu acusador intern.
2.- El segon és no recordar
els pecats dels enemics,
dominar la ira, perdonar
els germans que ens han
ofès. Aquesta és una segona forma d’expiar els
pecats. “Si perdoneu als
homes les seves culpes, el
vostre Pare celestial també us perdonarà a vosaltres”.
3.- ¿Vols aprendre una
tercera forma de purificació? És aquella de la pregària fervorosa i ben feta,
que ve de l’íntim del cor.
4.- I si vols conèixer un
quart camí, et diré que és
la via de l’almoina, que té
un valor molt gran.
5.- Si un es comporta amb
temprança i humilitat,

destruirà d’arrel els seus
pecats amb no menys
eficàcia que els mitjans
abans esmentats. N’és testimoni el publicà que no
era capaç de recordar les
seves bones obres, però
en lloc seu, oferí l’humil
reconeixement dels seus
pecats i d’aquesta manera
es va alliberar de la càrrega pesada que duia en la
seva consciència.
Així que no et quedis sense fer res, sinó que cada
dia intenta avançar per
tots aquests camins, perquè són fàcils, i no pots
adduir la teva pobresa per
escapar-ne.
Encara que un es trobés
vivint en la pobresa severa, sempre podrà deposar
la ira, practicar la humilitat, pregar contínuament
o renunciar als pecats, i la
pobresa mai no li serà un
obstacle.”

Joan Enric Vives i Sicília,
Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra

Agenda litúrgica
Dissabte, 6

17.30 Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
18.00 Confessions.
18.30 Vespres.
19.00 Missa vespertina del V DE QUARESMA.
		Ints. Alfred Vinyals Camas.

Diumenge, 7 - DIUMENGE V DE QUARESMA
11.15

12.30

Dilluns, 8

Missa a la capella de l’hospital.
Ints. Alfred Vinyals Camas
Missa Major de la DIUMENGE V DE QUARESMA.
Ints. Josep Quer i Pujol.

Santoral
Dissabte, 6 Sant Celestí I, papa.
Sant Guillem, abat.

Diumenge, 7 Sant Joan Baptista
de la Salle, fundador dels germans de les
escoles cristianes. Sant Epifani, bisbe.
Sant Germà, monjo.

Dilluns, 8

Sant Gener, màrtir.
Sant Amanci, bisbe. Sant Joan d’Organyà, monjo.

Dimarts, 9

Sant Marcel, bisbe.
Santa Casilda, verge. Santa Maria de
Cleofàs.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

feta. Sant Terenci, màrtir. Sant Dimes,
el bon lladre.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

Dijous, 11

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45
19.00
19.30

Missa a la capella de les Escolàpies.
Vespres i confessions.
Via Crucis a la Parròquia.

Dimarts, 9

Dimecres, 10
Dijous, 11

Divendres, 12 - DIVENDRES DE DOLORS
Dissabte, 13

17.30 Missa vespertina a la residència Santa Oliva
18.00 Confessions.
18.30 Vespres.
19.00 Missa vespertina de DIUMENGE DE RAMS.
		
Cantada per la Coral Santa Maria
		Ints. Conchita Ubach (31è aniversari), Maria Serra, Salvador Olesa,
		
Lluis Graupera Ubach, Dolores Cadevall i Isidre Costa.

Dimecres, 10 Sant Ezequiel, proSant Estanislau, bisbe,
màrtir i patró de Polònia. Sant Isaac,
monjo.

Divendres, 12 Sants Víctor,
Damià i Zenon, bisbes. Sant Constantí.
Sant Juli I, papa.
Dissabte, 13 Sant Martí I, papa,
màrtir i patró de Polònia. Sant Isaac,
monjo.

“Celebrem junts la fe”
El programa setmanal de la Parròquia.

Dissabte a les 9h a Olesa Ràdio.

Que descansin en la Pau del Senyor
† Matias Morte Salvador, 89 anys; † Magdalena Jurado Fernández, 96 anys; † Angelina Hortelano Gómez, 89 anys.
† Marcelino Fortuño Pallaruelo, 75 anys; † Antonio Sánchez Ocaña, 76 anys; † Emiliana Hernández Moro, 89 anys.

Comentari de l’evangeli del Diumenge V de Quaresma
Gairebé és segur que aquest relat no formava part de la redacció original del quart evangeli. S’assembla molt a les narracions sinòptiques, sobretot
a l’estil dels relats de l’evangeli de Lluc on també apareix un episodi d’una dona pecadora (cf. Lc 7,36-50) i igualment evoca la història de Susanna
dels fragments grecs del llibre de Daniel (Dn 13). Els fariseus i els mestres de la Llei li porten una dona que ha comès adulteri i li pregunten què han
de fer amb ella després de recordar-li el que diu la Llei de Moisès (Dt 22,22; Lv 20,10). Al v. 6 l’evangelista Joan afegeix la intenció de la pregunta que
li han formulat perquè els lectors tinguin clar que la intenció dels oponents de Jesús era posar-lo en un compromís i trobar motius per poder-lo
acusar. Jesús no respon immediatament al que li pregunten sinó que es posa a dibuixar a terra, a escriure alguna cosa que l’evangelista no especifica. Els estudiosos parlen d’un verset del llibre de l’Èxode (23,7a) o del profeta Jeremies (17,13) però no en podem tenir cap certesa. Les paraules de
Jesús: «Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que comenci a tirar pedres» tenen un caràcter de màxima. De fet, Jesús es manté en silenci en un
primer moment, i les seves paraules deixen perplexos els qui li han intentat posar un parany. Els mestres de la Llei i els fariseus passen d’acusadors
a acusats, i per tant, es retiren. El diàleg final entre la dona i Jesús demostra que Jesús no tenia cap intenció de castigar la dona, perquè no és el que
Déu vol. Jesús no ha vingut a inculpar, a assenyalar els pecats, a imposar els càstigs previstos per la Llei. Aquest és l’error dels mestres de la Llei i els
fariseus, que no han entès que Jesús ha vingut a alliberar l’home i la dona i a oferir-los la salvació. El relat acaba amb les paraules de Jesús preguntant-li a la dona on són els qui la volien apedregar i corroborant que ningú l’havia condemnada. Ella li respon amb el títol cristològic: «Senyor» i, per
tant, la fe de la dona la salva de la condemna. Jesús vol el bé i la salvació i no el mal ni la condemna. (Mar Pérez/cpl.es)

Vida parroquial

Calendari de Setmana Santa
Dijous, 18 - Dijous Sant

ABRIL

Divendres, 12 - Divendres de dolors
19.00
19.00
19.30

Confessions (fins a les 19.25).
Vespres.
Via Crucis a la Parròquia.
Commemoració de la Mare de Déu dels Dolors.

Dissabte, 13 - Dissabte de passió
18.00
18.30
19.00
		

Confessions (fins a les 18.25).
Primeres Vespres.
Missa vespertina de DIUMENGE DE RAMS.
Cantada per la Coral Santa Maria

Diumenge, 14 - DIUMENGE DE RAMS
11.15

12.30

Missa a la capella de l’hospital.
Benedicció de rams.
Missa Major del DIUMENGE DE RAMS.
Benedicció de rams. Cantada per l’Escolania i
Cor Jove.

Dilluns, 15 - Dilluns Sant
19.30
20.00

Vespres.
Missa.

Dimarts, 16 - Dimarts Sant
19.30
20.00

20.00
24.00

Missa de la CENA DEL SENYOR.
Completes (davant el Santíssim Monument).

Divendres, 19 - Divendres Sant
08.30
18.00

19.30
24.00

Ofici de lectura i laudes.
Pregària de les Lamentacions de Jeremies i lectura
de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist.
Celebració de la MORT DEL SENYOR.
Lectura del Passio, cant dels Improperis i
veneració de la Creu. Al finalitzar, es faran als
nadons, les tradicionals 3 voltes al Sant Crist.
Via Crucis.
Amb la Confraria dels Portants del Sant Crist.
Completes.

Dissabte, 20 - Dissabte de glòria
08.30
19.30

Ofici de lectura i laudes.
Vespres.

21.00

Missa de la NIT DE PASQUA.

Diumenge, 21 - DIUMENGE DE PASQUA
11.15
12.30

Missa a la capella de l’hospital.
Missa Major del DIUMENGE DE PASQUA.
Amb el bateig dels nens i nenes de la catequesi.

Vespres.
Missa.
Celebració del 25è aniversari del col·lectiu Misteris.

Dimecres, 17 - Dimecres Sant
11.00

19.30
20.00

Missa Crismal a la Catedral de Sant Feliu.
Celebració presidida pel Sr. Bisbe i concelebrada
pels capellans de la Diòcesi. Benedicció dels Sants
Olis i renovació de les promeses sacerdotals dels
preveres. Cantada per l’Escolania i Cor Jove.
Vespres.
Missa.

Divendres Sant, dia 19 d’abril a les 19.30h, Viacrucis.
El viacrucis començarà a les escales de l’Església i es farà el recorregut
de la processó pel voltant de la Parròquia.

Missa exequial pels difunts
A partir del Diumenge de Rams, no hi haurà misses exequials.
La pròxima missa exequial pels difunts serà, el 27 d’abril a la Parròquia.

Col·lectiu dels Misteris d’Olesa
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