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Missatge de la quaresma
“Un dels desafiaments més urgents sobre els quals vull detenir-me en
aquest Missatge és el de la globalització de la indiferència”, ha explicat el
Papa. “La indiferència cap al proïsme i cap a Déu és una temptació real
també per als cristians. (…) El món tendeix a tancar-se en si mateix i a
tancar la porta a través de la qual Déu entra al món i el món en Ell”.
Resumim a continuació les idees principals del text en els seus tres
passatges per “no ser indiferents”:
A) “Si un membre sofreix, tots sofreixen amb ell” (1 Co 12,26) – L'Església
1. “El cristià és aquell que permet que Déu el revesteixi de la seva bondat i
misericòrdia, que el revesteixi de Crist, per arribar a ser com Ell, servent de
Déu i dels homes”.
2. “La Quaresma és un temps propici per deixar-nos servir per Crist i així
arribar a ser com Ell. Això succeeix quan rebem l'Eucaristia, on ens
convertim en el que rebem: el cos de Crist. En ell no hi ha lloc per a la
indiferència”.
3. “L'Església és comunió dels sants perquè en ella participen els sants,
però al seu torn perquè és comunió de coses santes: l'amor de Déu que
se'ns va revelar en Crist i tots els seus dons”.
B) “On està el teu germà?” (Gn 4,9) – Les parròquies i les comunitats
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4. “L'Església terrenal està cridada a unir-se a l'Església del cel en l'oració.
Quan l'Església terrenal ora, s'instaura una comunió de servei i de béns
mutus que arriba davant Déu. Juntament amb els sants, que van trobar la
seva plenitud en Déu, formem part de la comunió en la qual l'amor venç la
indiferència”.
5. “També nosaltres participem dels mèrits i de l'alegria dels sants, així
com ells participen de la nostra lluita i el nostre desig de pau i
reconciliació”.
6. “Tota comunitat cristiana està cridada a creuar el llindar que la posa en
relació amb la societat que l'envolta, amb els pobres i els allunyats.
L'Església per naturalesa és missionera, no ha de quedar-se replegada en si
mateixa, sinó que és enviada a tots els homes”.
7. “Que els llocs en els quals es manifesta l'Església, en particular les
nostres parròquies i les nostres comunitats, arribin a ser illes de
misericòrdia enmig del mar de la indiferència”.
C) “Enforteixin els seus cors” (Jm 5,8) – La persona creient
8. “Hem d'orar en la comunió de l'Església terrenal i celestial. No oblidem
la força de l'oració de tantes persones. La iniciativa 24 hores per al Senyor,
que desitjo que se celebri en tota l'Església els dies 13 i 14 de març, és
expressió d'aquesta necessitat de l'oració”.
9. “Podem ajudar amb gestos de caritat, arribant tant a les persones
properes com a les llunyanes, gràcies als nombrosos organismes de caritat
de l'Església. La Quaresma és un temps propici per mostrar interès per
l'altre”.
10.“El sofriment de l'altre constitueix una crida a la conversió, perquè la
necessitat del germà em recorda la fragilitat de la meva vida, la meva
dependència de Déu i dels germans”.

L’ermità savi
Un monjo gran que vivia en el desert sortia a demanar a les hores de més
calor. El seu cos eixut aguantava bé la calor, però en ocasions havia de
ficar-se una petita pedreta a la seva boca perquè no se li enganxés la
llengua. Al capvespre passava per una font cristal·lina i fresca i oferia a
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Déu el sacrifici de no beure fins que arribés al convent. Com a resposta,
Déu feia sortir un estel que li omplia de goig.
Un dia un monjo nouvingut l’acompanyava. El nou monjo suava i suava i la
seva cara es va il·luminar quan va veure la font. El monjo vell pensava què
faria. Podia donar-li exemple, explicar-li el fet de l’estel, però no hi havia
temps per a grans reflexions. El monjo jove se’l mirava amb ansietat. El
més gran es va inclinar i va beure. El jove, joiós, es bevia la font. Poc
després el monjo ancià va alçar la mirada, esperant no veure l’estel, però,
davant la seva sorpresa, va veure que n’havien sortit dos.
Déu somriu sempre quan sabem estimar!

Activitats parroquials i Notícies
COL·LECTA DE "MANS UNIDES", Aquest cap de setmana farem la col·lecta
de Mans Unides. El lema d’enguany és “Lluitem contra la pobresa, t’hi
apuntes!” Sigueu generosos.
COL·LECTA DE NADAL. L’última col·lecta que vam fer a la parròquia, la de
Nadal, vam lliurar a Caritas Barcelona la quantitat de 1.875€. Gràcies per la
vostra col·laboració.
7 DIUMENGES DE SANT JOSEP. Hi ha un costum de la pietat cristiana que
es tenir en compte d’una manera especial la figura de sant Josep, per la
qual cosa es dediquen els 7 diumenges abans de la festa de sant Josep, el
19 de març, per prendre’n consciencia, perquè a través d’ell aprenguem a
viure cristianament, a tractar Jesús i Maria, i a ésser fidels a la nostra
condició de fills de Déu.
GRUP DE NUVIS. Hem endegat a la parròquia unes trobades de nuvis
mensuals a fi i efecte d’aprofundir en el nuviatge i preparar millor el
matrimoni. Per ara s’hi han apuntat unes 15 parelles, i ens trobem un
dissabte al mes, a les 21:30h del vespre. Aquest dissabte dia 7 tindrem la
propera trobada. Si alguna parella si vol apuntar, que parli amb Mn. Joan.
JORNADES D’ETICA I MÓN CONTEMPORANI SOBRE LA FAMÍLIA. El Dilluns,
9 de febrer, i dimarts 10, de 19.00h a 21.00h, se celebren a l’Aula Magna
del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231. Barcelona) les
Jornades d’Ètica i Món Contemporani, que organitza anualment la Facultat
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de Teologia de Catalunya, a través del Seminari de Doctrina i Acció Social
de l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral, que enguany
versaran sobre el tema “La dimensió social de la família”, en les quals hi
participarà, el nostre rector Mn. Joan Costa, especialment el segon dia. Hi
sou tots convidats a participar-hi.
ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ DE CRISTIANS DE CATALUNYA. El proper
dissabte dia 14 de febrer tindrà lloc a la nostra parròquia l’Assemblea
anual de la Federació de Cristians de Catalunya, de la que és Consiliari el
nostre rector, Mn. Joan. Començarà amb una missa a les 10 del matí i la
sessió s’iniciarà a les 11 del matí.
SANTA EULÀLIA. Dijous dia 12, la ciutat de Barcelona
celebra la solemnitat de la seva copatrona, santa
Eulàlia, verge i màrtir. Cap a l’any 300 una nena
cristiana de 13 anys de nom Eulàlia va declarar la
seva fe davant les autoritats romanes de Barcino. Va
ser sotmesa a martiri i va morir crucificada
mantenint-se sempre fidel a Crist. Des d’aleshores
santa Eulàlia és la patrona de la ciutat i el poble
cristià li ha mantingut la devoció al llarg d’aquests
1.700 anys.
DIMECRES DE CENDRA. El proper dimecres, dia 18 de febrer comença la
Quaresma amb la imposició de la cendra. Aquestes setmanes abans de la
pasqua ens preparem per rebre el do de la pasqua de Crist. Cal, doncs,
disposar el nostre cor amb la pregària, el dejuni i l’almoina, com ens
recordarà l’evangeli d’aquest dia. S’imposarà la cendra a totes les misses.
VIA CRUCIS. Els divendres de quaresma, seguint el costum d’aquesta
parròquia, celebrarem el Via Crucis a les 7h de la tarda. Ens acompanyen
alguns nens de la catequesi, que porten la creu i donen suport als cants. Hi
sou tots convidats!
EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA. Durant la Quaresma, 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:
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-

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 les diversions.

-

L’abstinència obliga tots els qui hagin complert 14 anys. El dejuni,
a tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys.

GRUP DE PROFESSIONALS. El dijous dia 19 de febrer tindrem la propera
sessió del grup de professionals, majors de 35 anys fins als 55, per
aprofundir en la nostra fe. La trobada comença a les 21h amb un sopar de
germanor, i tots seguit hi ha la xerrada, que aquesta vegada serà sobre els
manaments, en concret el cinquè manament, tot comentant temes
relatius a la bioètica, com ara l’eutanàsia, el diagnòstic prenatal i
preimplantatori, i altres qüestions que fa referència a l’inici i el final de la
vida.
GRUP DE MATRIMONIS. El dissabte dia 21, a les 21h, tindrà lloc la propera
trobada de matrimonis joves, per sopar plegats i seguir comentant temes
relatius a la vida matrimonial, per enfortir la fe i la vida conjugal.
REUNIO DE PARES DE CATEQUISTES. El dimarts dia 24 de febrer tindrem
una sessió amb els pares de catequesi a les 18:30h, a fi i efecte de parlar
de la marxa de la catequesi i d’aprofundir alguns aspectes de la nostra fe.
CALÇOTADA A LA MASIA. El casal L’Abrigall dels Avis, ha organitzat una
calçotada el dia 26 de febrer. Visitaran sant Quirze de Besora, la Mare de
Déu dels Munts, la localitat de Perafita, on dinaran. Preu de l’excursió 42€.
Poseu-vos en contacte amb l’Alberto (636614003) per apuntar-vos.
FORMACIÓ D’ADULTS. El dimarts dia 17, a les 19h tindrem una sessió de
formació d’adults, que tractarà sobre el missatge de la quaresma del Papa
Francesc, sobre la indiferència. Hi sou tots convidats!
RECES DE QUARESMA. El dissabte dia 21 de març, d’11h a 13h, començant
amb la missa, tindrem un recés quaresmal, amb dues meditacions, estona
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de silenci i de pregària personal, i temps per a confessar-se o parlar amb
els sacerdots de la parròquia. Reserveu-vos la data, i aprofitem de debò a
treure profit espiritual de la quaresma.
VETLLA DE PREGÀRIA. Tots el dijous, de 18:30h a 20h, tenim la vetlla de
pregària amb el Santíssim exposat a la Custòdia.
GRUPS D’EMMAUS. El proper recés d’Emmaús que organitzem des de la
parròquia serà el d’homes, que tindrà lloc el primer cap de setmana de
març (6-8). Comença el divendres a la tarda i acaba diumenge cap a les 7
de la tarda. Si algú vol participar-hi que parli amb Mn. Joan. El proper
recés de dones tindrà lloc l’últim d’abril (24-26). I qui ha participat
d’aquests recessos, pot venir a participar de les vetlles d’adoració que
cada setmana tenim a la parròquia, les dones, els dilluns de 19:45h a 21h;
mentre que els homes són els dimarts de 20:30 a 22h. Si algú que no ha
participat dels recessos vol, tanmateix, gaudir d’aquestes estones d’oració,
resten obertes a tota la parròquia.
GRUP DE JOVES. Tots els dimecres, a les 21h, té lloc la trobada de joves, de
25 a 35 anys, a la nostra parròquia. Comencem amb un sopar i tot seguit hi
ha la xerrada de formació, que ara versa sobre els manaments. La propera
tractarem sobre el 7è manament i les exigències cristianes vers la societat.
INICIATIVA 24 HORES PER AL SENYOR, DEL PAPA FRANCESC. El Papa
Francesc ha adreçat una crida a tota l’Església per fer una jornada d'oració
i confessió “24 hores per al Senyor” amb el lema "Déu ric en misericòrdia”,
i promoguda pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova
Evangelització. Així ho ha expressat en el seu missatge de la Quaresma per
lluitar contra la indiferència: “En primer lloc, podem pregar en la comunió
de l'Església terrenal i celestial. No oblidem la força de l'oració de tantes
persones. La iniciativa 24 hores per al Senyor, que desitjo que se celebri en
tota l'Església —també a nivell diocesà—, els dies 13 i 14 de març, és
expressió d'aquesta necessitat de l'oració”. El mateix sant Pare presidirà
una litúrgia penitencial en la Basílica de Sant Pere, demostrant així que el
sagrament de la Reconciliació està en el centre del camí de la Nova
Evangelització en tota l'Església”. A la nostra parròquia farem una hora
santa tots dos dies de 19 a 20h i tindrem el dia sencer per atendre
confessions.
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