
QUARESMA PANDÈMICA

Com viure la Quaresma en temps de pandèmia? No és ja una Quaresma la mateixa
pandèmia?

 Quaresma, temps de conversió cap a Pasqua.
 Pandèmia, temps de neguit cap a un futur incert.

    Quaresma temps de pregària  , de més relació i
unió amb Déu. En ella descobrim nous camins i
nous reptes que cal afrontar amb esperança

    Quaresma temps de dejuni  , d’abstenir-nos de
l’innecessari. No saciar-nos, si alimentar-nos; no
excessos  de  sensualisme,  si  recursos  per  la
subsistència física i espiritual.

    Quaresma  temps  d’almoïna,   d’ajut,  de
solidaritat, de servei, de donació. El que sóc i el
que tinc ha d’estar en funció dels “altres” i dels
“altres amb menys recursos”.

La Quaresma amb aquests  tres  pilars,  ens és  un  valuós  mitjà  per  afrontar  la  “nova
normalitat” que es deriva de l’estat de pandèmia. Si aprofitem el que ens ha dit i ens està
dient  aquest  malaït  Covid  19,  ben  segur  que  un  nou  futur  personal,  social,  polític,
econòmic i religiós sorgirà amb renovats canvis en el ser i actuar de tota la humanitat. I
això, com a creients, ho hem d’expressar i manifestar en:

La pregària.  Ens relacionem amb móbils, tablets, internet... un relacionar-nos que si no
vetllem ens aillem més dels altres. La pregària amb Déu, aquell moment de silenci, de
quietud, ens capacita la seva escolta. Una escolta que sempre ens porta, després, cap als
altres. Qui prega, estima; qui prega, serveix; qui prega dóna i es dóna.

Dejuni. No es tracta  d’abstenir-nos per  abstenir-nos.  Dejunem d’alguna cosa perquè
hem escollit quelcom millor. Dominar-se és propi d’una personalitat madura. El domini fa
persones responsables, exigents amb un mateix i esdevenen exemple i referència vers els
altres.

Almoïna. Aquesta no és només “fer caritat”,  donar alguna cosa. Generalment donem
perquè ens sobra d’allò que donem. L’autèntica almoïna és donar el que necessitem. Ho
fa algú? Segurament que si.

Si tots emprenem la Quaresma amb el ferm propòsit de viure-la així de ben segur que
serà un bon atac al Covid 19. La millor vacuna és un mateix. La que ens posaran ve de
fora, però l’efectiva és la que ve de dins.
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DIMECRES DE CENDRA

Aquest proper dimecres, dia 17, comencem la Quaresma
amb la imposició de la Cendra.  Ho farem a les 5 de la
tarda amb tots els grups de catequesis ja que al ser
una celebració litúrgica podem anar al temple respectant
l’aforament establert. Aquest any degut a la pandèmia el
ritus de la imposició de la cendra es farà com ens diu la
Congregació del Culte diví:

 «Pronunciada l’oració de benedicció de la cendra, i
després d’aspergir-la amb aigua beneïda, el prevere
s’adreça als presents, dient una sola vegada i per a tots els fidels la fórmula del
Missal Romà: "Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli", o bé: "Recorda que ets pols i
que  a  la  pols  retornaràs".  Després,  el  prevere  es  renta  les  mans  i  es  posa  la
mascareta  per  protegir-se  el  nas  i  la  boca.  Posteriorment,  imposa  la  cendra  a
aquells que s’acosten a ell (o, si és oportú, s’acosta als fidels que resten drets al seu
lloc). Ho fa prenent la cendra i deixant-la caure sobre el cap de cadascú, sense dir
res».

També s’imposarà a la Missa de les 6.50h de la tarda.

FORMACIÓ QUARESMAL

Com tothom sap no podem fer conferències presencials, com fèiem anys passats.

Donades les circumstàncies actuals s’han programat una sèrie de conferències espirituals per
als propers dies 15, 16 i 17 de febrer a càrrec del P. Provincial Eduard Rey, caputxí, President
de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). Serà una bona manera de preparar els esperits
per a la Quaresma que s’acosta. També, adreçat als laics. 

Les conferències formatives pels Arxiprestats del Dr. Francesc Torralba seran aquest any en
modalitat telemàtica i tindran  lloc els propers  dies 1 de març sobre l’encíclica Fratelli
tutti i el proper dia 3 de maig sobre l’encíclica Amoris Laetitia.  

S’enviarà per Whatssap unes hores abans als distints grups l’enllaç per seguir-les.

CAMPANYA CONTRA LA FAM

La col·lecta del diumenge vinent, dia 21, anirà destinada per la Campanya contra la
Fam. Com anunciavem en el  Full  del  diumenge passat  no  podem fer  ni  esmorzars  pels
col·legis ni Sopar de la Fam. Per tant, aquest any ens limitem a donatius i a la col·lecta del
proper diumenge.

INTENCIONS DE MISSES DEL 15- 21 DE FEBRER

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Joan Casadevall

Dimarts Enedina Martínez, religiosa  / Mare de Déu del Claustre

Dimecres Familia Sàrries Ribalta

Dijous Eladio Miguel i Paquita Sainz

Divendres Jesús Gómez

Dissabte Miquel Rull i Providència Pujol    /   Josep Ruich

Diumenge 9 h. Joan Casadevall


