
El dia que vaig decidir que havia de canviar
Quaresma: una crida a anar més enllà  d’on som per assolir una meta de llibertat i de plenitud.  
És el record d'un camí que comença en l'esclavatge i, més enllà del desert, et dóna l’oportunitat d’arribar a una 

terra i a una vida completament nova. És el recorregut que, a través del desert de les pròpies lluites i temptacions, et 
duu al matí de Pasqua. 

Més que de dejunis i abstinències, és temps de 
prendre decisions. La decisió d'enfrontar-nos amb 
nosaltres mateixos; la de definir-nos entre “ser 
nosaltres” o “ser com tothom". És el temps de 
lluitar contra la temptació. Temps de voler viure en 
veritat aquell: “tu ets el meu fill, el meu estimat; en 
tu m’he complagut” que va sentir Jesús quan Joan 
el va batejar al Jordà, i que el Pare ens continua 
dient a nosaltres quan acceptem el baptisme, o 
voler seguir aparentant allò que no som copiant 
estils de vida i maneres de fer que veiem en els 
altres.  
Per això és el temps de lluitar i de prendre 
decisions; d’una lluita que no es lliura fora de 

nosaltres, sinó dins el propi cor i la pròpia ment. El 
punt de partida: allò que som, allà on som. El camí: la lluita per esdevenir més, cercant un nou horitzó. La meta: el matí 
de Pasqua per ressuscitar com a éssers nous. 

La Quaresma no és temps de penitències. És temps de “penitència”, de canvi, de somnis. I quan decidirem canviar, 
tot canvia en nosaltres i al nostre voltant. Canviarà la nostra manera de veure les coses i de viure la vida. Canviarà la 
nostra manera de ser. 

I per què, doncs, continuem tenint por al canvi? Per què, ens fa tanta por abandonar les nostres esclavituds? 
El dia que decideixis canviar, no només canviarà el teu jo, també canviarà tot el teu voltant. 
I no ho oblidis: l'Esperit també ens empeny a nosaltres al desert, a viure entre els animals feréstecs de les nostres 

pors i de nostres lluites internes. Però no hi estem sols. Jesús lluita en nosaltres i amb nosaltres. Per això, el final del 
camí ja no serà el desert, sinó el jardí de Pasqua. Allà esperem trobar-nos-hi tots gaudint de les flors de la primavera 
de la nova vida.
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Ajuda la teva parròquia amb un donatiu 
MOLLERUSSA: ES53 0182 1064 2302 0173 1771 (BBVA) // FONDARELLA: ES81 2100 0237 7302 
0006 2876 (CAIXABANC) // MIRALCAMP: ES40 0182 1064 2802 0000 3899 (BBVA) // SIDAMON: 
ES07 0182 1064 2002 0156 7846 (BBVA) // GOLMÉS: ES 50 2100 0527 0301 0030 8913 
(CAIXABANC) // EL PALAU: ES 09 2100 0237 7202 0002 0474 (CAIXABANC) // VILA-SANA: ES 73 
0182 1064 28 0201747947 (BBVA)



Serveis de despatx parroquial i atenció personal de l’Agrupació 
Despatx parroquial Mollerussa-Miralcamp-Sidamon-Fondarella: 973 600 178. 

★ Mòbil de Mn Alfons:- 629 787 560; i de Mn Théodore: 697 698 568. 

★ Sr. Antoni Cid i Sra. Imma Farré: 600 353 505


Despatx parroquial Golmés-El Palau-Vila-sana: 

★ Mn Climent Capdevila: 973 601 539. Mòbil: 617 270 798


També ens trobaràs a INSTAGRAM: @agrupacioparroquialmollerussa, a FACEBOOK @Agrupació 
parroquialdeMollerussa, i al WEB: agrupacioparroquialmollerussa.cat

Agenda pastoral de la 4a setmana de febrer de 2021

Acció pastoral 
Agrupació 

Dimarts, dia 23: REUNIÓ DE L’EQUIP RESPONSABLE DE 
L’AGRUPACIÓ, a 2/4 d’11 del matí, a la sala de reunions 
de la rectoria de Mollerussa. 

Mollerussa 
Dijous, dia 25: LECTURA ORANT DE LA PARAULA a les 6 de 
la tarda, a la sala de reunions de la rectoria. 
Divendres, dia 26: RECOLLIDA DEL SOPAR SOLIDARI DE 
MANS UNIDES a la rectoria, de 5 a 8 de la tarda.

Quaresma: camí de conversió 
Si vols algú que t’acompanyi i et faci costat en aquest 
temps de conversió personal, els mossèns estem a la 
teva disposició. Trobaràs els nostres telèfons en el 
requadre del final de pàgina. 
Estem aquí per servir-te.

Converteix-te de cor 
i no et preocupis tant per la façana; 
Jesús et coneix de sobres, millor que tu. 
Ubica't bé a la vida, 
ves al desert i no en defugis; 
que l'evangeli sigui el teu GPS i guia. 
Dejuna com a Déu li agrada: 
aixeca't tots els dies amb fam de justícia 
i fica't al llit amb fam de Déu i de vida. 
Resa tancant les portes a la desídia, 
els sorolls, els compliments i les presses, 
i obre-les a Déu perquè s’hi instal·li. 

Escolta la melodia del Pare que ens enamora 
a través de les ones de la creació sencera; 
sintonitza el teu cor amb Ell cada dia. 
Guareix el teu cos i el teu esperit  
amb la brisa, l'aigua, la creu i el servei; 
deixa't guarir per qui estima els ferits. 
Mira al teu voltant i no caminis perdut; 
discerneix els signes dels temps. 
i acosta't als qui estan sols i perduts. 
Estima sense muralles i sense manies: 
així entendràs al Déu de la vida 
i arribaràs llista a la pasqua florida . 

Florentino Uribarri

Racó de pregària: Converteix-te de cor


