
Lc  4, 1-13_____                    ____ 
          

1r diumenge  de Quaresma  
 
“L’ Esperit el va conduir pel desert 
durant quaranta dies, i era temptat 
pel diable” 
 
Senyor, 
Mirem i trobem arreu allò que ens ofereixen 
com a necessari, imprescindible. 
Escoltem un soroll constant que ens omple de 
melodies que dificulten el silenci. 
Tenim al gust milers de sabors, textures i 
olors que ens deixen els sentits plens. 
Passen per les nostres mans objectes, diners, 
que ens fan aferrar i distreure del nostre cor.  
Son les nostres temptacions, del  segle XXI. 
Jesús, tu hauries estat connectat? Hauries 
degustat i assaborit amb els teus les textures i 
propostes de la modernitat? 
O hauries fet força cap al silenci, la senzillesa, 
el que és manual, de sempre... 
Quin dilema: arribar a tothom, a tot arreu, amb 
l'estómac ple i content... 
T'imagines poder compartir el teu missatge 
arreu del món? 
Què faries Jesús? 
Ajuda’ns a veure-hi clar, a discernir, a fer ús 
del que ens fa lliures, a  alliberar-nos del que 
ens oprimeix per a ser  solidaris, comprensius 
i compassius... 
Tingues pietat, misericòrdia i cura de 
nosaltres, de vegades estem perduts i 
desorientats. No tenim només un dimoni que 
ens tempta, en són una bona tropa! 
Estigues amb nosaltres ben a prop, assessora 
el nostre cor, que prengui sempre bones 
decisions, tan se val qui sigui el que ens 
tempta! 
Confiem en tu... 
 
 

Lc  9, 28b-36_________________ 
 

2n diumenge de Quaresma 
 

“Mestre que n’estem de bé, 
aquí dalt!” 

 
 
Amb el gest de pujar a la muntanya, 
Jesús ens ensenya a pregar. 

La pregària veritable i sincera és 
aquella que ens transforma i renova 
per dins i per fora. És en aquest 
moment que podem veure a Déu 
cara a cara. 

Aquest camí de pregària s’ha d’anar 
fent dia a dia sense defallir. 

Els mateixos deixebles estan ben 
adormits davant l’ensenyament de 
Jesús. És després que desperten i 
s’adonen de la bellesa i profunditat 
del moment. 

En aquest temps de Quaresma fem 
la veritable descoberta de la 
pregària, posant-nos en mans de 
Déu i deixem-nos impregnar de la 
seva misericòrdia. 

 

Lc  13, 1-9   ___________________ 
 

3r diumenge de Quaresma 
 

"La cavaré tot al voltant i hi 
tiraré fems, a veure si dóna 

fruit d'ara endavant." 
 

No hi ha res estèril. Tot i tothom pot 
tenir una nova oportunitat.  

Que sapiguem buscar-la, concedir-la 
i apreciar-la. 

No és però un do diví, s'ha d'anar a 
buscar "cavar i tirar fems"  

Actuar, estimar i perdonar. 

Pacients i misericordiosos, així ens 
vol el senyor. 

Pare , tu  que  t’  has creuat en el la 
meva vida,  no deixis mai de cavar 
en el meu cor, ni d’adobar el meu 
camí.  

 

 

 

 

 



Lc  15, 11-32________________ 
 

4t diumenge de Quaresma 
 

“I se n’anà a trobar el seu 
pare. Encara era lluny, que el 

seu pare el veié i es 
commogué, corregué a tirar-

se-li al coll i el besà. “ 
 

Que en aquest temps de Quaresma 
sapiguem fer com el pare dels dos 
fills, que sapiguem veure als que 
tenim al nostre voltant i pateixen, 
als que ens han ofès o pertorbat, als 
que ens han desobeït, als que ens 
tenen enveja, als que en tenen 
menyspreu, als que s’han allunyat 
de nosaltres, a tots aquests que 
després deferir-nos ens han 
demanat perdó. 
 
Que sapiguem ser misericordiosos 
en cada una d’aquestes situacions i 
sortim a l’encontre de tots ells i 
puguem reflexionar junts. 
 

 

 

 

 

Jo  8, 1-11           _____________ 
 

5è diumenge de Quaresma 
 

“Aquell de vosaltres que estigui 
sense pecat , que sigui el 
primer a tirar-li la pedra” 

 
“ Jo tampoc no et condemno; 
vés, d’ara endavant no pequis 

més” 
 
 
 

M’he sentit acollida , estimada i 
perdonada per Déu 

 
Pare, doneu-nos la força per a 

traspassar-ho als altres 
 

No m’heu jutjat, després que tu Pare 
ens has interpel·lat a tots 

 
Pare, ajuda’ns a estar receptius i 

sentir-nos convidats al canvi,  
a la conversió. 

 
Ara potser tornaré a ser estimada, 

tornaré a caminar i refer-me. 
 

Pare, ens has donat la força . El teu 
perdó i la teva misericòrdia 

ens encoratgen. 
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