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Missatge de la quaresma
El missatge del Papa per a la Quaresma d'aquest any se centra en la
pobresa i en la pobresa de Crist en particular; un concepte molt
estimat pel Papa Francesc, que des de l'inici del seu pontificat ha
posat en relleu aquesta dimensió de la vida cristiana. Certament, la
visió cristiana de la pobresa no és la mateixa que regeix el sentiment
comú. Massa sovint es considera la pobresa simplement en la seva
dimensió sociològica i s'entén com una falta de béns. D'altra banda,
es recorre sovint al concepte d’“Església pobra per als pobres ” com
una forma de contestació a l'Església, oposant a una Església dels
pobres, una Església “bona”… a una Església de la predicació i de la
veritat, dedicada a l'oració i a la defensa de la doctrina i de la moral,
però que no es preocupa ni s’ocupa dels pobres.
La primera referència perquè un cristià entengui la pobresa és Crist
que es va fer pobre per enriquir-nos amb la seva pobresa… L'elecció
de la pobresa per part de Crist ens diu que hi ha una dimensió
positiva de la pobresa, que també ressona en l'Evangeli, que

proclama benaurats els pobres. És obvi que en aquesta dimensió de
la pobresa hi ha un aspecte de despulla i renúncia. Però és possible
perquè la veritable riquesa de Jesús és la seva condició de ser Fill
No pensem a tranquil·litzar les
nostres
consciències
burgeses
denunciant la falta de béns o la
pobresa com un sistema.
El missatge de la Quaresma fa una
distinció important entre la pobresa i
la misèria. No és la pobresa, que és
una actitud evangèlica, sinó la
misèria la que volem combatre. El Sant Pare en el seu discurs
enumera tres tipus de misèria: la material, la moral i l'espiritual. La
primera afecta als qui viuen en condicions indignes de la persona
humana. Enfront d'aquesta misèria, l'Església ofereix el seu servei
per a sortir a trobar els necessitats i sanar les ferides que desfiguren
el rostre de la humanitat. La misèria moral consisteix a convertir-se
en esclaus del vici i el pecat. Aquesta forma de misèria, que és
també causa de ruïna econòmica, es relaciona sempre amb la
misèria espiritual que fa presa en nosaltres quan ens allunyem de
Déu i rebutgem el seu amor.
L'home és per naturalesa fill de Déu. Aquesta és la seva riquesa! La
gran culpa de la cultura moderna és haver pensat en un home feliç
sense Déu, negant el més profund de la persona, que és el seu vincle
existencial amb un Pare que li dóna la vida. Així com és un delicte
privar el pobre de la presència de Déu, també ho és considerar
l'home i fer-lo viure com si Déu no existís, i per tant negar la seva
condició de criatura i, així, la seva profunda pertinença, la filiació de
l'home amb Déu. Per això, ajudar al desenvolupament no ha de
traduir-se a crear noves necessitats, sinó a prendre de debò el que
és la persona.

Vols dejunar en aquesta Quaresma?
Dejuna de paraules feridores. I transmet paraules
bondadoses
Dejuna d’estar descontent. I omple’t de gratitud.
Dejuna d’enfadar-te. I omple’t de mansuetud i
paciència.
Dejuna de pessimisme. I omple’t d’esperança i
optimisme.
Dejuna de preocupacions. I omple’t de confiança en Déu.
Dejuna de queixar-te. I omple’t de les coses senzilles de la vida.
Dejuna de pressions. I omple’t d’oració.
Dejuna de jutjar els altres. I descobreix a Jesús que viu en ells.
Dejuna de tristesa i amargor. I omple’t d’alegria el cor.
Dejuna d’egoisme. I omple’t de compassió pels altres.
Dejuna de falta de perdó. I omple’t d’actituds de reconciliació.
Dejuna de paraules. I omple’t de silenci i d’escoltar als altres.
Si tots intentem aquest dejuni, el que fem a diari s’anirà inundant de
pau, d’amor, de confiança…
Tractem de dejunar així?

LA PRESÓ DE L’ODI
Dos homes havien compartit presó injusta durant llarg
temps i hi
van rebre tot tipus de maltractes i
humiliacions. Un cop lliures, tornen a trobar-se anys
després. Un d’ells li pregunta a l’altre:
- Alguna vegada et recordes dels teus carcellers?
- No, gràcies a Déu ja ho vaig oblidar tot –respongué– i
tu?
- Jo els segueixo odiant amb totes les meves forces –respongué
l’altre.
El seu amic el va mirar uns instants, i després digué:
-Ho sento per tu. Si és així, significa que encara et tenen pres.

Activitats parroquials i Notícies
VIA CRUCIS. Els divendres de quaresma, seguint
el costum d’aquesta parròquia, celebrarem el
Via Crucis a les 7’15h de la tarda. Hi sou tots
convidats a acompanyar Jesús en el seu camí de
la Creu.
EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA. Durant la Quaresma,
en la qual el poble cristià es prepara per celebrar
la Pasqua i renovar la pròpia participació en
aquest misteri, es recomana vivament a tots els fidels que cultivin
l’esperit penitencial, que pot expressar-se per una major austeritat
de vida, per les diverses pràctiques de pietat i per iniciatives de
caritat. Segons el cànon 1250, són dies penitencials tots els
divendres de l’any (si no s’escauen en una solemnitat) i tot el temps
de Quaresma. D’acord amb això:





El Dimecres de Cendra i el Divendres Sant són dies de dejuni
i abstinència.
Els altres divendres de Quaresma són també dies
d’abstinència, la qual cosa consisteix a no menjar carn,
segons antiga pràctica del poble cristià. A més, és
aconsellable i mereixedor de lloança que, per tal de
manifestar l’esperit de penitència propi de la Quaresma, els
fidels es privin de despeses supèrflues, com són, per
exemple, les menges o begudes costoses, els espectacles i
certes diversions.
L’abstinència obliga tots els qui hagin complert 14 anys. El
dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59
anys.

VETLLA DE PREGÀRIA. El dijous, de 18:30h a 20h, tindrem la vetlla
de pregària amb el Santíssim exposat a la Custòdia.

