
PREGUEM EN SILENCI

En   l’Eclesiàstic 3 ,  llegim :

“Tot té el seu moment, Sota el cel hi ha un temps per a cada cosa.  (…)”

Som  a la Quaresma, un temps propici per la pregària.

Com devia pregar Jesús? Com podem pregar nosaltres? Què és per a nosaltres la
pregària?

Per a trobar respostes a aquestes preguntes, potser ens hi ajudin les reflexions que
Francesc Torralba escriu en el seu llibre “La vida secreta de la pregària”.

En  aquestes  ratlles  que  segueixen  ara,
trobareu  una  pinzellada  d’aquestes
reflexions que en ell va desgranant en el
llibre . I que ben segur ens poden ajudar a
entendre  millor  la  pregària  i  així  poder
trobar el nostre temps per pregar.

La pregària  és un exercici  espiritual  que
tot ésser humà, independentment del que
creu,  pot  fer.  La  pregària  es  diu  de
moltes  maneres.  No  és  un  exercici
necessàriament  públic,  ni  pertany
exclusivament  als  qui  son  etiquetats  de
“creients”.    Pregar  és  escoltar  la  veu
d’Algú que no sóc jo, però que es manifesta en la més íntima de les meves intimitats,
que em parla a mi  i que solament jo puc comprendre què vol de mi.   En la pregària,
l’essencial és escoltar. Però per fer-ho cal sinceritat. Cal tenir l’audàcia de presentar-
se un davant del Tu infinit,  sense  esperar res, sense exigir res, oferint tot allò que
sóc, al Mestre: al Mestre interior.  I per escoltar el Mestre interior cal despullar-se de
tot  allò  sobrer,  cal  desfer-se  dels  maleïts  pensaments  que  van  i  venen  sense
control….

La pregària no és un monòleg. És un diàleg.  I el diàleg pressuposa necessàriament
l’existència d’algú altre capaç d’escoltar; sí, però també  capaç de parlar. I  Déu ens
parla. Ens parla en el silenci i cal que l’escoltem.  Cal que asserenem el nostre cor,
que ens prenem temps  i que l’escoltem.

La paraula de Déu és exigent. És una crida a la vida lliure, gratuïta, generosa. Una
crida a la pobresa voluntària,  a la discreció.  Una crida a la humilitat,  a perdonar
incondicionalment , a donar-ho tot, a donar-se totalment.

La nostra pregària ha de ser un immens acte de gratitud.   I aquesta gratitud es pot
manifestar de múltiples maneres.  De vegades a través d’un sospir,  o d’una mirada
en una estona de silenci.  De vegades a través d’un cant. D’altres en un senzill Pare
nostre.  A voltes la gratitud es manifesta amb una llàgrima, altres amb un somriure. 
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De vegades amb un gaudir de la bellesa d’un ametller florit o de la llum d’una posta
de sol o de la bellesa d’un cel estrellat…..

Agraeixo a Déu l’existència…. Experimento doncs la gratitud per l’existència. Existir
ens obra la possibilitat a gaudir i  a patir,  a contemplar i  a actuar,   a parlar i  a
callar, a riure i a plorar. I també a estimar.  Existir és el do dels dons,  és la principal
gràcia rebuda.  Si jo no hi fos, si no existís , no hauria gaudit mai dels camps de blat
ni dels camps de gira-sols, tampoc del cel blau, ni de les boires humides.  No hauria
fruït mai dels ametllers blancs al mes de febrer ni de la ginesta florida al mes d’abril.

********************************

CONFIRMACIONS I PRIMERES COMUNIONS

Si la situació actual de la pandèmia ens ho permet,
tenim  concretades  les  dates  per  aquestes
celebracions.

Les  Confirmacions  seran  el  dia  9  de maig. Si
l’aforament  ens  ho  permet  les  unirem  en  una
celebració,  del  contrari  feren 2  actes  litúrgics  amb
l’Eucaristia.

Les Primeres Comunions seran els dies: 16, 23,
29  i  30  de  maig.  Sempre  en  l’Eucaristia  de  la
comunitat, sigui dissabte, dia 29, a les 20 h; o sigui diumenge, a les 12 h, els altres dies.

SETMANA SANTA

Esperem  que  aquesta  la  puguem  celebrar  amb  els
aforaments  que  ens  indicaran.  Només  hi  haurà
celebracions  dins  els  temples  parroquials.  Queden
suprimides les processons i Via Crucis a la via pública.

Ens serà impossible poder assistir a tots els pobles veïns.
Farem una reunió amb un representant de cada poble a fi
de concretar com distribuirem aquestes celebracions. Cal
mentalitzar-nos de que ens cal desplaçar a un altre lloc
per viure la Setmana Santa. L’important no és el poble o
temple on es celebren els actes litúrgics, sinó la disposició
personal dels participants.

INTENCIONS DE MISSES DEL 8 - 14 DE MARÇ

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Difunts família Rieradevall Tulsà
Dimarts Carme Escasany
Dimecres    Residència: Josep Mª Font   Tarda: Mª Amor Fernández, relig.
Dijous    Difunts família Rieradevall Tulsà
Divendres    Ton Escasany
Dissabte Josep Ribalta i Pepita Morros
Diumenge    Coloma Ribera     /  Família Oliveres Augé


