UN DIMECRES DE CENDRA
BEN ESPECIAL
La setmana passada, en aquest Butlletí reproduíem la nota publicada pels
nostres Bisbes el proppassat 12 de febrer, en referència a l’abús i la protecció
de menors. El darrer paràgraf d’aquest text contenia una petició explícita a
totes les comunitats cristianes de les diòcesis amb seu a Catalunya. Els
nostres pastors deien:
“Demanem que en totes les celebracions religioses de les nostres diòcesis,
el proper Dimecres de Cendra, dia 6 de març, en començar la Quaresma,
que és temps de conversió, es pregui, es dejuni d’una manera especial per
les víctimes dels abusos i fem nostra la ferma determinació del papa Francesc,
que assenyala que «l’abús sexual és un pecat horrible, completament oposat
i en contradicció amb el que Crist i l’Església ens ensenyen»”
És bo recordar la normativa de l’Església en referència al dejuni i l’abstinència.
Segons el cànon 1250 del Codi de Dret Canònic 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:
1. Durant la Quaresma es recomana vivament a tots els fidels que cultivin
l’esperit penitencial. Aquest esperit penitencial pot expressar-se per una
major austeritat de vida, per diverses pràctiques recomanades (lectura de
la Sagrada Escriptura, almoina, altres obres de caritat, obres de pietat i
mortificacions) i per iniciatives de caritat i ajuda als més necessitats.
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2. 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 consisteix a no menjar carn, segons antiga pràctica del poble cristià.
A més, és aconsellable, per tal de manifestar l’esperit de penitència propi de
la Quaresma, que els fidels es privin de despeses supèrflues, com són,
per exemple, les menges o begudes costoses, els espectacles i les
diversions.
3. La llei de l’abstinència obliga tots els qui hagin complert 14 anys. La
del dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys.
L’espiritualitat i la pràctica cristiana demana, durant el temps de Quaresma,
intensificar la vida cristiana a partir d’uns compromisos quaresmals que
ens ajuden a exercitar el nostre esperit de conversió. La petició dels nostres
Bisbes s’insereix en aquest context i hi dona una dimensió de malaurada
actualitat, tant pel patiment que comporta a les víctimes dels abusos com
a la pròpia Església pels greus pecats d’alguns dels seus membres. Seria
desitjable que mantinguéssim aquesta petició durant tot el temps de
Quaresma, no només el Dimecres de Cendra.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té
lloc la col·lecta extraordinària, en la qual es demana
incrementar l’aportació setmanal que fem per al
manteniment de la parròquia, les seves activitats i el
temple. A més de la col·lecta, es recorda que també es
pot col·laborar fent-se subscriptor amb una butlleta que
es troba a les tauletes, amb un donatiu a través de la
tarja a l’entrada del temple o en un dels dos comptes
corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Cicle de formació d’adults. Té lloc en el Centre Sant
Esperit (Núm. 5) d’1/4 de 10 del vespre a 3/4 d’11 de la
nit, amb títol “Casar-nos? Per què?” a partir de l’exhortació
del papa Francesc L’alegria de l’amor. Les properes
sessions són:
- 4 de març: I davant les dificultats o els naufragis,
què? A càrrec de Mn. Joan Làzaro, Vicari Judicial de
Terrassa
- 11 de març: És possible viure la fe i l’espiritualitat
en parella? A càrrec del P. Gaspar Borda O. Carm.,
rector de la parròquia del Carme de Terrassa
◗ Informació des de Càritas arxiprestal. Es necessiten
instruments musicals (viola, guitarra, violí) per a dos
adolescents veneçolans que han fugit del seu país
amb la família i s’han refugiat a casa nostra, i que
volen continuar aquí els seus estudis de música a
l’Escola Municipal de Música. La família és atesa des
de Càritas arxiprestal.
◗ Ampliació de l’horari d’obertura de la Catedral. A
partir del proper dissabte, dia 9 de març, cada dissabte
el temple de la Catedral estarà també obert de 2/4 de
9 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Per tal de mantenir
aquest horari d’obertura i acolliment es necessiten
persones voluntaris que puguin fer-ho en els horaris
següents: de dilluns a divendres, de les 9 del matí a
les 12 del migdia, i el dissabte, de les 10 del matí a 2/4
de 2 del migdia. Les persones interessades poden
adreçar-se a Mn. Fidel Catalán.

celebracions
◗ Dimecres de Cendra. El proper dimecres, 6 de març,
s’inicia el temps de la quaresma. Els actes previstos són:
- Missa amb imposició de la cendra a la Catedral,
a les 8 del matí i les 12 del migdia.
- Recés a partir del Missatge de quaresma del papa
Francesc, a 2/4 de 7 de la tarda a l’església de Sant
Francesc i benedicció amb el Santíssim, a ¼ de 8
del vespre.
- Missa amb imposició de la cendra a la Catedral,
presidida pel Sr. Bisbe, a les 8 del vespre.

◗ Via Crucis. A partir de divendres, 8 de març, i durant
tots els divendres de quaresma, es farà l’exercici del
Via Crucis a les 7 de la tarda a la Catedral. Aquest
primer dia es meditarà sobre el Missatge de Quaresma
del papa Francesc.
◗ Casament. El proper dissabte, 9 de març, a les 12
del migdia, contrauran matrimoni Jaume Aumatell
Sanjuan i Marta Esquiu Rovira.
◗ Nou horari de l’Adoració diürna a Sant Francesc.
A partir del proper divendres, i durant tots els
divendres de quaresma, a més del dimecres, estarà
exposat el Santíssim de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de
2 del migdia.
◗ Missa familiar de quaresma. El proper dissabte, dia
9 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la Missa familiar del
primer diumenge de Quaresma. Cada un dels dies de
catequesi els infants de catequesi tindran també una
celebració d’inici de la Quaresma des de dimecres, 6
de març, fins al dimarts 12 de març.
◗ Primer diumenge de quaresma. El proper
diumenge, el Sr. Bisbe presidirà la missa a les 12 del
migdia a la Catedral. Durant la celebració tindrà lloc
el Ritu d’Elecció dels Catecúmens, és a dir, de les
persones adultes de tota la diòcesi que han demanat
rebre el baptisme durant la propera Pasqua.
◗ Exèquies. El dissabte 23 de febrer, a les 10 del matí,
se celebraren les exèquies pel Sr. Joaquim Clapés
Badrinas, que havia mort el dia anterior als 76 anys.
I el diumenge 24 de febrer, es féu una celebració a
les 5 de la tarda per l’etern descans de l’infant Iñaki
Escauriaza Escudé, que morí el divendres anterior,
quan tenia 8 mesos. Que gaudeixin de la vida eterna.
◗ Missa exequial. El dilluns 25 de febrer, en la Missa
de les 8 del vespre, vam pregar per l’etern descans
dels nostres germans difunts Jesús Ferrer Badia i
German Navarro Mayora. Descansin en pau.

moviment de tresoreria
FEBRER 2019
Ingressos
Col·lecta 03/02
Col·lecta 10/02
Col.lecta 17/02
Col·lecta 24/02
Col·lecta Mans Unides
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

2.487,21
1.300,00
1.623,70
1.317,90
2.363,18
1.206,55
600,00
1.242,92
12.141,46

Despeses
Personal
Col·lecta Mans Unides
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Déficit acumulat

1.922,92
2.363,18
1.583,36
3.283,66
4.326,48
13.479,60
- 1.338,14
6.165,50
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