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Diumenge  IV de quaresma (A) 

2/ 2020 

El P.Armengol, Lluís Armengol (1924-2007), és un Jesuïta, bon amic, amb el que vaig coincidir a 
l’Escola Tècnica i Professional del Clot, a Barcelona. Per Quaresma, un any, em va escriure una 
carta, em diu, en aquella carta, que llegeixo sovint: 
 

“QUAN TU DIUS... DÉU RESPON... 
Quan passem per situacions difícils, solem manifestar el nostre patiment amb un clam interior que ens surt 

de molt endins. No penséssim pas que aquest clam sigui inútil, 
que no sigui escoltat. Aquests clams espontanis, que són 
expressió d'un patiment profund, mai no deixen indiferent al qui 
ha vingut a portar-nos la Bona Nova. Ell sempre dóna respostes 
que asserenen el cor. Només cal saber fer silenci interior perquè 
se'ns facin audibles. Recordem alguns dels nostres clams més 
freqüents i les respostes que ens dona el Senyor. 
 

"Ja no puc més...!"  
R. "Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar". (Mt 11, 28) "Aixeca't, pren la teva 
llitera i camina". (Jn 5, 8) (Lc 7, 14) (Jn 11, 25.43) (Mc 5, 41). 
"Ningú no m'estima...!" 
 R. "Tal com el Pare m'estima, també jo us estimo". (Jn 15, 9) "Els estimà fins a l'extrem". (Jn 13, 1). 
"Tinc por...!"  
R. "Que els vostres cors s'asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi". (Jn 14, 1) "Llavors el vent va parar 
i seguí una gran bonança". (Mc 4, 39) (Lc 1, 37). 
"Estic a les fosques...!"  
R. "Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques". (Jn 8, 12) (Jn 14, 6) (Jn 1, 9) (Isaïes 
58, 10-11). 
"Em sento sol...!" 
R. "Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. (Mt 28, 20) (Jn 14, 23). 
"No m'hi veig amb cor, Senyor...!" 
 R. "Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà." (Mt 7, 7) (Lc 1, 37) . 
"He fallat; no mereixo perdó...!"  
R. "Celebrem-ho perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida". (Lc 15, 24) (Mt 18, 13-14) (Lc 5, 32). 
"Tinc molts dubtes...!"  
R. "Feliços els qui creuran sense haver vist!" (Jn 20, 29) (Jn 11, 27). 
"Estic trist...!"  
R. "I la vostra alegria, ningú no us la prendrà". (Jn, 16, 22) (Mt 26, 38) (Mt 5, 4) (Isaïes 58, 7-10). 
 
Com més coneguem les Escriptures, més familiar se'ns farà la veu del Senyor. I com més escoltem aquesta 
veu més llum, més força i més esperança hi haurà en la nostra vida. (Lluís Armengol Bernils, S.I.). 
 
Gràcies, P.Armengol 
 
Joan Anton Cedó, pvre. 



 

Tres preguntes al Consell Parroquial d’Economia, de les 
Parròquies La Prioral de Sant Pere Apòstol i La Puríssima 
Sang: 
 

Què és urgent, avui i les properes setmanes o mesos? 
 
Gestionar, els recursos per afavorir l’acció pastoral de les parròquies. És un repte seriós malbaratar 
recursos, ens cal valorar i decidir sobre el rendiment que en traiem, l’ús que n’hem de fer ha de ser 
responsable i solidari. És el que Jesús ens va encarregar perquè la gent pogués creure. Aquestes 
setmanes, no preveiem entrades i les despeses continuen presentant-se. 
 

El Manteniment de l’església, que suposa? 
 

És el manteniment de l’espai interior de La Prioral, intentant 
restaurar els objectes i paraments artístics que són llegat, per tal 
d’afavorir l’educació i la celebració de la fe, pròpia del lloc, a 
partir de la seva bellesa, també i en el que ens correspon, de la 
Puríssima Sang. I, també de la Casa Parroquial, del Cr. Del 
Roser, 44 i de l’Abadia (Cr. De l’Abadia, 2). 
Hi haurà ocasió de compartir-ho. 

 

Quines previsions són immediates? 

1) Reaccionar respecte a les disminucions d’aportacions dels feligresos. L’aportació a les 
col·lectes dels diumenges ha baixat moltíssim també les col·lectes amb finalitats particulars 
(Mans Unides, Missions, Seminari, Contra la fam…), hem de tenir en compte la seva 
desaparició en el període de confinament que es preveu llarg, com també les aportacions per 
serveis (p.e. el Despatx parroquial).  
 

2) Cal preveure que el cost del manteniment dels llocs de culte (Subministraments fixes –llum, 
aigua, etc.-) i les despeses fixes que hi ha. 
 

3) El retorn del préstec bancari (665 €/mes) i aportacions fixes que s’acumularan 

Ens urgeix el vostre suport en la forma que 
us sigui possible, us l’agraïm i necessitem 
que feu arribar els vostres  donatius a la 
Parròquia, és una manera d’estimar-la i 
donar suport a les seves tasques. Us 
recordem que aquests donatius poden ser 
desgravats de la Renda, si ens ho demaneu 
explícitament. Ens urgeix, de debò. 
 
Podeu fer els vostres donatius o aportacions a “La Caixa”:  

ES79 2100 0227 1502 0014 2981 
o personalment.  

Gràcies. Gràcies a Déu perquè hi sou. 


