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L’Església ens convida nova-
ment a començar aquest temps 
de preparació que és la Quares-
ma, un temps de preparació per 
al que és realment el nucli de la 
nostra fe, la Mort i Resurrecció 
de Jesús, que celebrarem durant 
cinquanta dies. Mort i Resurrec-
ció que és conseqüència d’una 
vida donada pels camins de Ga-
lilea acompanyant tota situació 
vital dels seus conciutadans. És 
en Jesús, un home concret en qui 
creiem, i és en les coses concretes, 
en el que fem en el nostre dia a dia, 
on ens juguem la Vida. 

Portem un any difícil, de can-
sament, de pujades i baixades, 
d’un anar i venir d’informacions i 
emocions. Ara anem millor, torna 
una altra onada, ara tenim vacu-
nes, ara falten vacunes... Vivim 
envoltades d’una incertesa que si, 
potser abans també hi era, ara és 
palesa i compartida, i des de www.

pregaria.cat volem acompanyar 
aquest camí també des del nos-
tre dia a dia. Potser ens tocarà 
viure altra vegada celebracions 
diferents. L’any passat no vam 
ni poder acostar-nos a la par-
ròquia per celebrar el Tridu en 
comunitat. Sembla que aquest 
any ho podrem fer ni que sigui 
de manera restringida però, i la 
Quaresma? Aquesta prepara-
ció que l’Església ens proposa? 

Des de la pàgina volem 
acompanyar, donar recursos 
que ajudin en el nostre camí cre-
ient, per això les nostres secci-
ons habituals estaran tenyides 
d’aquest color. Si busqueu a 
«Oracions d’intempèrie» tro-
bareu pregàries que ajudin a 
preparar trobades presencials 
o virtuals; a «Homilies» les re-
flexions sobre les lectures que 
se’ns proposen per a aquests 
diumenges de Quaresma.

Per als menuts, un dibuix 
que parla també ens explica 
l’evangeli de diumenge. Una 
menció especial mereix la sec-
ció «Activa’t amb Jesús», una 
pregària setmanal en vídeo que 
pretén ajudar a pregar en famí-
lia ajudats de música i imatge. 

D’una manera especial, vo-
lem oferir el recés de Quaresma 
ja que potser serà difícil fer-ne 
de presencials. La proposta la 
podreu descarregar en PDF set-
mana rere setmana a la secció 
«Recessos» i gira a l’entorn de 
la idea «Créixer de nou», tornar 
a créixer.... Potser aquest darrer 
any ha estat com un hivern en 
què la llavor ha quedat colgada 
a la terra i, en arribar la prima-
vera, aquesta llavor malda per 
obrir-se pas. Les arrels són fon-
des, la terra dura però la força 
de la Vida empeny la nostra 
vida endavant, cercant futurs, 
volent viure a prop dels més 
vulnerables i crear, amb gran 
senzillesa, ponts entre les di-
ferents cares d’una humanitat 
diversa i germana.  

Us animem a visitar-nos, a 
aprofitar el que creieu que us 
ajudarà ja que només en comu-
nitat, fent camí plegats, serem 
veritables testimonis d’espe-
rança enmig d’aquesta situació 
complexa que vivim.
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La pàgina vol acompanyar i donar recursos 
que ajudin en el camí creient

Propostes des 
de www.pregaria.cat

Les arrels són fondes, 
la terra dura però la força 
de la Vida empeny la 
nostra vida endavant, 
cercant futurs

 


