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LA QUARESMA: FER CAMÍ AMB JESÚS 
PER ARRIBAR A ELL. 
4t diumenge: JESÚS ÉS LLUM (Jn 9, 1-41) 
 
Jesús se’ns presenta avui com a llum. Ell és la llum del 
món, i si en un altre moment ens diu que aquesta llum 
som nosaltres, això és només perquè ens hem deixat 
il·luminar per Ell. 
 La llum és el que fa que hi puguem veure. Sense 
llum és com si fóssim cecs; ens entrebancaríem i 
cauríem al primer sot. De manera que, si Déu és llum, 
sense Déu som cecs, com ens diu la primera lectura. 
 I aquesta ceguesa nostra se’ns manifesta en el 
fet que, en un primer moment, la llum que Jesús ens 
ofereix ens sembla molt fosca. Ell ens diu que cal 
perdonar setanta vegades set, que cal parar l’altra galta 

quan ens agredeixen, que cal estimar els enemics. Que cal pregar sempre amb  
confiança, encara que no sentim cap veu que ens respongui, encara que no es 
produeixi cap miracle espectacular que elimini el dolor o la injustícia de les nostres 
vides. És normal que davant d’aquestes recomanacions ens sorgeixin dubtes: si 
perdonem tant, si parem l’altra galta, si estimem els enemics, ¿no s’aprofitaran de 
nosaltres? I pitjor encara: ¿no estarem contribuint al creixement de la violència i la 
injustícia? I davant del silenci de Déu sovint ens pot assaltar el dubte: ¿i si tot plegat 
és absurd? ¿I si no hi ha ningú a l’altra banda? 
 Aquests dubtes poden trobar-se reflectits en l’escena del cec de l’Evangeli 
d’avui. Jesús li posa fang als ulls i li diu: ves-te a rentar a la piscina de Siloè. El cec 
podria començar a plantejar-se: i per què precisament en aquesta piscina? No 
podries retornar-me la vista sense més? Com Naaman el siri, que s’enfada amb 
Eliseu quan li diu que, per curar-se la lepra, ha de banyar-se set vegades al Jordà. I 
per què set vegades? I per què en el Jordà? Si era tan fàcil, per què no es podria 
haver curat en un riu més a prop de casa seva? Però el cec, com també Naaman, 
acaben vencent aquests dubtes i continuen endavant, confiant cegament en això que 
en un primer moment semblava absurd. I resulta que després, gràcies a aquesta fe, 
es curen. També nosaltres, si fem cas de les paraules de Jesús, fins i tot d’aquelles 
que ens semblen absurdes, som curats del nostre ressentiment, de les nostres 
angoixes, de la nostra tristesa, i rebem pau i alegria. 
 I davant d’aquells que no s’ho creguin, i que, com els fariseus de l’Evangeli, 
ens diguin que això és impossible, potser la nostra resposta ha de ser com la del cec, 
dient-los humilment: «Si això és impossible o no, jo no ho sé; l’únic que sé és que jo 
era cec, i que ara hi veig.» P.M 
    

 



Tinguem en compte... 
 

Despatx parroquial 

Truqueu abans al  938 811 032 o escriviu un correu a info@parroquiadecentelles.cat   

 
Horari de misses 
 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres a les 19h. Dissabte missa anticipada a les 19h. 
Diumenge a les 11 del matí.  Durant la Quaresma, els dies feiners, iniciarem la missa amb la 
pregària de Vespres.  

 
Intencions de misses 
 
Dissabte 18: Família Ribé Portet. Josep Roca, Josep Carrasco i Pere Carrasco. Josep Viñas 
Planas  
Diumenge 19: Josep Lluís Viñas Mas. Família Calm Viñets. Esposos Carrera Calm. Josep 
Camps i Josefa Castells. Josefina Vintró. 
Dilluns 20: A Sant Josep 
Dissabte 25:  Tomàs Puigbó  i Rosa Rusiñol. Montserrat i Carles 
Diumenge 26: Família Viñas Pujol. Família Oliveras Crespi. Família Torán Aguilar. 

 
 
Vida de la Parròquia                  
 
Full i Espurna: A partir del diumenge de Pasqua tornarem a deixar el Full Diocesà i l’Espurna 
al cancell de l’església. Hi ha gent que ho ha trobat a faltar. Els qui vulgueu podeu agafar-los i 
deixar el vostre donatiu  a la caixeta del costat. Si us quedeu sense, podeu demanar-los i n’hi 
afegirem. Moltes gràcies.  
 
Catequesi: Dimarts o dimecres a les 17,15h 

  
 Col·lectes:  .....................................................................................................280,77 €  

 
                                                                             Moltes gràcies. 

 
Per a pensar  
 
Ulls oberts per relacionar-nos, per llegir, per fixar-nos en les persones,  la natura,      el 
treball..... També  com a finestres obertes per on entren missatges, publicitats, seduccions, art 
i realitats vives. 
Aquests ulls oberts són font de vida, de trobada, de progrés, de compassió, d'ira, de saber o 
no saber. Moltes vegades ens faciliten plaer, benestar, descoberta. 
I també altres vegades ens allunyen de nosaltres mateixos, ens provoquen dispersió, 
melangies, mals humors i pors de moltes menes. 
Ulls oberts que penetren més a fons del que es veu, porten interrogants, mostren el misteri de 
les persones, són com una finestra oberta al més enllà del que veiem. Provoquen una 

pregària, una atenció interna. Molts místics obren els ulls per contemplar a Déu.  
 
Pregària.cat  

            
 
Ens podeu trobar a www. parroquiadecentelles.cat  o  .com                 


