
“Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu, no enduriu els vostres cors”   Salm 95, 7-8 

 

Déu parla per manifestar-se, il·luminar-nos i cridar-nos vers Ell, “la Paraula del Senyor” (Verbum Domini) 
demana una resposta per part de l’home.  

Déu parla i ve a l’encontre de l’home a través de la seva Paraula, sabent que l’home ha estat fet capaç 
d’escoltar i de respondre a la Paraula Divina. En el nº 6 i 7 de la Verbum Domini se’ns mostren les diverses 
maneres que té Déu de parlar-nos. 

Però quan Déu parla, es mostra i comunica, l’home ha de 
sotmetre’s per la fe, l’home s’entrega lliurement a Déu, amb els 
seu enteniment o raó i la seva voluntat, acceptant i obeint el que ha 
estat comunicat. 

La resposta de l’home és la fe, la fe que neix del missatge de Crist, 
quant l’home s’obre de ment i de cor a l’acció de l’Esperit Sant que 
li fa comprendre la Paraula de Déu en l’Escriptura.  

Però l’home té també la possibilitat, per la nostra llibertat, de no 
escoltar, de tancar l’oïda, de no prestar acollida a la Paraula i 
tancar-se a la comunió amb Déu, a la seva aliança. 

Aquí hi ha l’arrel de tot pecat, la negativa d’escoltar la Paraula del Senyor, de no acollir el Crist que 
ens porta la Salvació. Per això som cridats a la conversió, a prestar oïda, a no tancar el cor i escoltar. A 
renovar la fe, personal i com a Església, en la Paraula de Déu. 

“Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu, no enduriu els vostres cors” 

Mn. Ignasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
S’organitzarà a Roma, del 20 al 24 de juny, el 1er Congrés 
Internacional d’Adoració Eucarística. Us oferim pel seu 
interès part de l’entrevista que se li fa a Mons. Rey, bisbe de 
Fréjus-Toulon, organitzador del congrés (zenit.org, 27 febrer 
2011) 
 

- Quina és la importància i les expectatives del Congrés? 

Mons. Rey: “Aquest congrés s’emmarca perfectament en l’esforç del Papa Benet XVI, seguint a 
Joan Pau II, que vol promoure una nova presa de consciència sobra la urgència missionera que 
afronta avui més que mai l’Església. El tema del congrés “De l’adoració a l’evangelització” 
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subratlla que aquest nou impuls missioner s’ha d’arrelar en la vida eclesial i eucarística. La 
primera condició de la evangelització és la adoració. Per desgràcia, algunes propostes 
missioneres d’avui es presenten més com a marketing o promoció comercial que com a 
testimoni de fe. Hi ha el risc de perversió del mètode d’evangelització. És la primera vegada que 
a Roma hi ha una trobada sobre aquest tema. La participació de nombrosos cardenals, bisbes, de 
testimonis que sobre el terreny són actors d’evangelització i adoradors subratlla el interès que té 
aquest argument. Aquest congrés vol donar una ànima i una espiritualitat a la nova 
evangelització, tan necessària per a la renovació de l’Església i la irradiació del missatge 
evangèlic que transmet. 
 
 

“Vetlleu i pregueu” 

 
- Per què és important l’adoració? 

Mons. Rey: “L’adoració eucarística s’emmarca en la prolongació de la celebració eucarística. El 
creient acull la ofrena de Crist que es dóna al Pare per la salvació de tots. Adorar el Santíssim 
Sagrament és entrar en la contemplació de Jesús Sagramentat. És acceptar, al mateix temps, 
com dirà l’apòstol Pau, oferir la nostra pròpia vida en sacrifici per participar en la salvació de 
Crist. Adorar constitueix un gest de reconeixement per contemplar el punt fins al que Crist ens 
estima, fins a fer-se aliment, i és també un gest personal per a que puguem també nosaltres 
entrar en Ell i per Ell en aquesta obra de salvació. 
Cada cristià està cridat, en virtut de la seva consagració baptismal, a convertir-se en adorador en 
esperit i en veritat. Recordo la frase de la filòsofa Simone Weil que utilitzava després de la seva  
conversió: “Finalment he descobert a algú davant del 
qual posar-me de genolls”. En l’Apocalipsi, descobrim 
que la glòria celestial consistirà en joia i adoració. Si 
començo a adorar avui, em preparo per entrar en la 
plenitud de la meva condició filial quan contempli el 
rostre de Déu. Tot home està fet per adorar, es a dir, per a 
reconèixer Crist com a Senyor i, en aquest gest d’entrega 
d’un mateix que implica l’adoració, s’entrega total i 
definitivament a Ell. 
 
L’adoració eucarística fa que fixem la nostra mirada en aquest gest infinit d’amor, que 
l’Església no deixa de reprendre en cada missa. He constatat molts fruits espirituals i missioners 
de l’adoració eucarística en el context de les diferents responsabilitats ministerials que he 
assumit.” 
(Per a més informació sobre el Congrés, es pot consultar www.adoratio2011.com) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

La quaresma és temps de conversió, de purificació del mal i del pecat; és també un camí vers la Pasqua, 
vers la vida. “Déu no vol la mort del pecador, sinó que es converteixi i que visqui”. 
 

Hem de tenir clar que Déu vol la vida, no pas el pecat, ni la mort, ni el mal. 
 

No es veritat, com a vegades escoltem, que Déu enviï els mals. Ell no pot voler el mal, el mal no ve de 
Déu. Això seria un error, una blasfèmia.  
 

Ell actua mogut per l’amor i pel nostre bé. És important que sapiguem distingir entre una prova, la 
temptació i el mal. Quan veiem que Déu prova, és per treure’n un bé, però mai per fer el mal, sinó perquè 
surti el bé, de manera medicinal, per curar-nos. La temptació, que busca fer-nos caure en el mal, mai ve de 
Déu, és el maligne que tempta. 
 

En la Bíblia el mal té dues causes: una està en la Creació, que Déu ha creat bona (“Déu veié que tot era 
bo”, ens diu el Gènesi) però imperfecta, no acabada, en evolució o moviment, no està finalitzada. 
 

Solament Déu és perfecte, sense límits o imperfeccions. L’home 
ha estat cridat per Déu a millorar la creació, a participar en la 
construcció d’un  
món millor, amb la seva responsabilitat, l’amor i el seu treball. 
 

També la creació té un cert mal fruit del pecat original i del 
nostre, i gemega amb dolors de part, com diu Sant Pau, esperant 
una creació nova (Pasqua).  
 
Els desastres naturals, terratrèmols, tsunamis... són fruit de la pròpia contingència i finitud, dels límits i 
imperfeccions de la creació. Sempre seran per a nosaltres un misteri, que ens costa viure i entendre. 
 

La segona font o causa del mal, i més freqüent, és el pecat de l’home, que en la seva llibertat se separa de 
Déu i del bé, incapacitant-se per la felicitat. El pecat es converteix en la causa del sofriment que patim. El 
sofriment n’és la conseqüència. 
 

La resposta de Déu que sovint ens interroga al sofriment i al problema del mal està en Crist, en el misteri de 
la Creu de Crist i la seva Resurrecció.  Crist, en el misteri de la seva Creu, ve a salvar-nos del mal, alliberar-
nos del pecat; acompanyar-nos en els nostres sofriments i omplir-los de la seva presència. 
 

Ningú com Crist ha viscut en pròpia carn les sofrences morals i físiques que visqué en la Passió. Ell les 
visqué com a home i com a Déu veritable. És en la Creu de Crist, en la seva contemplació, on veiem el 
misteri del mal, del sofriment i de la nostra salvació. Crist va acceptar el suplici de la Creu, va passar 
aquesta prova pel nostre bé. 
 

En la Creu de Crist contemplem també l’Amor sense límits, amor extrem, sobreabundant, un amor que 
ofega el mal, que l’engoleix i travessa la mort, per accedir a la vida eterna, a la vida en Déu. 
 

És la festa i la celebració de la Pasqua del Crist l’esdeveniment que ha canviat la història, la vida i la mort, el 
passat i el futur. És l’esdeveniment clau, sense el qual restem a les fosques sense entendre res, és la llum de 
la Pasqua. 

 

Demanem humilment que se’ns revelin aquests misteris sants, que comprenguem Déu i el misteri de la 
salvació dels homes. El pla de salvació eterna que Ell ha acomplert en Crist, en la seva mort i en la seva 
Resurrecció d’entre els mort. 

Mn. Ignasi 

Meditació quaresmal: el misteri del bé i del mal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoració nocturna 

Cada primer divendres de mes  20:15  escola de pregària 
Propers dies:      1 d’abril                   21:15 – 7:00 adoració nocturna 
                          6 de maig 

Horaris celebracions de Setmana Santa 
 

Diumenge de Rams: benedicció dels           Divendres Sant: 12,30 Ofici de 
                  rams, abans de cada missa                                         la Creu 

                                
Dijous Sant: 18,00, Sopar del Senyor          Diumenge de Pasqua: 13,00 

 

 

Beatificació del Papa Joan Pau II      1 de maig               Deo Gratias! 
 

Comunicacions 


