ENS PREPAREM PEL DIMECRES
DE CENDRA
Per trobar de nou la ruta, se'ns ofereix un signe: imposar la cendra al cap. És
un signe que ens fa pensar en el que tenim en la ment. Els nostres pensaments
es fixen sovint en coses transitòries, que van i vénen. La petita capa de cendra
que rebrem és per dir-nos, amb delicadesa i sinceritat: de totes les coses que
tens al cap, i que són motiu de preocupació cada dia, no en quedarà cap. Tot
i que ho intentis, no t'emportaràs cap riquesa d’aquesta vida. Les realitats
terrenals s'esvaeixen, com la pols al vent. Els béns són passatgers, el poder
passa, l'èxit s’acaba. La cultura de l'aparença, avui dominant, que ens porta a
viure per les coses que passen, és un gran engany. Perquè és com una flamarada:
un cop acabada, en queden només les cendres. La quaresma és el moment per
alliberar-nos de la il·lusió de viure perseguint la pols. La quaresma és tornar a
descobrir que estem fets per al foc que sempre crema, no per a les cendres que
s'apaguen immediatament; per a Déu i no per al món; per a l'eternitat de cel,
no per a l'engany de la terra; per a la llibertat dels fills, no per a l'esclavitud de
les coses. Podem preguntar-nos avui: De quina part estic? Visc per al foc o per
a la cendra?
En aquest viatge de retorn a l'essencial, que és la quaresma, l'Evangeli proposa
tres etapes, que el Senyor ens demana de recórrer sense hipocresia, sense
enganys: l'almoina, la pregària, el dejuni. Per a què serveixen? L'almoina, l'oració
i el dejuni ens tornen a les tres úniques realitats que no passen. L'oració ens
uneix de nou amb Déu; la caritat amb el proïsme; el dejuni amb nosaltres
mateixos. Déu, els germans, la meva vida: aquestes són les realitats que no
acaben en el no res, i en les quals hem d'invertir. Aquí ens convida a mirar la
quaresma: cap amunt, amb la pregària, que ens deslliura d'una vida horitzontal
i plana, en la qual trobem temps per al jo, però oblidem Déu. I després cap a
l'altre, amb caritat, que ens lliura de la vanitat de tenir, de pensar que les coses
són bones si ho són per a mi. Finalment, ens convida a mirar dins de nosaltres
mateixos amb el dejuni, que ens deslliura de l'afecció a les coses, de la mundanitat
que anestesia el cor. La pregària, la caritat i el dejuni: tres inversions per a un
tresor que no s'acaba. (...)
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I on podem fixar la nostra mirada al llarg del camí de la quaresma? És molt
senzill: en la creu. Jesús en creu és la brúixola de la vida, que ens orienta cap
al cel. La pobresa de la fusta, el silenci del Senyor, el seu despreniment per
amor ens mostren la necessitat d'una vida més senzilla, lliure de tantes
preocupacions per les coses. Jesús des de la creu ens ensenya la renúncia plena
de valentia. Necessitem alliberar-nos dels tentacles del consumisme i de les
trampes de l'egoisme, de voler cada vegada més, de no quedar mai satisfets,
del cor tancat a les necessitats dels pobres. Jesús, que crema amb amor en el
tronc de la creu, ens crida a una vida encesa en el seu foc, que no es perd en
les cendres del món; una vida que crema de caritat i no s'apaga en la mediocritat.
És difícil viure com ell ens demana? Sí, és difícil, però això ens porta a la meta.
La quaresma ens ho mostra. Comença amb la cendra, però a la fi ens porta al
foc de la nit de Pasqua; a descobrir que, al sepulcre, la carn de Jesús no es
converteix en cendra, sinó que ressuscita gloriosament.
De la homilia del papa Francesc el dimecres de cendra,
6 de març de 2019

celebracions
◗ Dimecres de Cendra. El proper dimecres, 26 de
febrer, 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 a les 12 del migdia.
◆ Missa amb imposició de cendra a les 5 de la
tarda a la Residència Sant Josep Oriol.
◆ Recés 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, 28 de febrer, i
durant tots els divendres de quaresma es farà
l’exercici del Via Crucis a les 7 de la tarda a la
Catedral, amb la presència de membres del Cos de
Portants del Sant Crist.
◗ Missa familiar de quaresma. El proper dissabte,
dia 29 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, tindrà lloc
la Missa familiar del primer diumenge de Quaresma
amb tots els infants de catequesi i l’esplai i les seves
famílies. Cada un dels dies de catequesi els infants
tindran també una celebració d’inici de la Quaresma
des del dimecres 26 de febrer fins al dimarts 3 de
març.
◗ Primer diumenge de quaresma. El proper
diumenge, el Sr. Bisbe presidirà la missa de les 12
del migdia a la Catedral. En la celebració tindrà lloc
el Ritu d’Elecció dels Catecúmens, és a dir, de les
persones adultes de la diòcesi que han demanat
rebre els sagraments de la iniciació cristiana durant
la propera Pasqua.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 17 de febrer, en
la Missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts M. del Carme
Atienza Martínez, Jordi Brau Estruch, Anna
Fernández Garcia, Ascensión Pola Oliván, M. Pilar
Membrilla Ordoño i Rafael Villagrassa Navarro, i es
tingué un record en l’aniversari del traspàs de
Carmen Freixa Trullàs, Diega Martínez i Josefa
Benítez. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Reunió de pares de catequesi. Dissabte vinent,
29 de febrer, a les 6 de la tarda, tindrà lloc a la Sala
Capitular la reunió trimestral amb els pares i mares
dels infants de catequesi de Primera Comunió.
En la reunió s’informarà del treball d’aquest
trimestre i de com ajudar els fills a viure el temps
de quaresma i la Setmana Santa.
◗ Projecte Quedem de Càritas parroquial. El
proper diumenge, a l’església de Sant Francesc, a
les 12 del migdia, després de la Missa, tindrà lloc la
segona trobada d’aquest projecte de Càritas obert a
tots els cristians per ajudar a la integració de les
persones en la vida de la comunitat cristiana, creant
una veritable xarxa d’ajut, acompanyament i suport.
◗ Recés parroquial per a dones. Els dies 27, 28
i 29 de març tindrà lloc un nou recés parroquial
a la Casa d’Espiritualitat de la Sagrada Família de
Rubí, organitzat amb el mètode dels Recessos
d’Emaús, que està ajudant moltes persones a
redescobrir la seva fe i l’amor de Déu. Les persones
interessades poden demanar-ho a Mn. Fidel o
simplement participant en l’adoració al Santíssim
cada dimecres després de la Missa de les 8 del
vespre.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 24 de febrer, a
les 5 de la tarda, a la Residència Sant Josep Oriol.
◗ CPM. Dimarts, 25 de febrer, a les 9 del vespre,
a la sala de la rectoria.
◗ Adoremus. Dijous, dia 27 de febrer, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 29 de febrer, a 2/4
de 8 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Vespres vocacionals. Diumenge que ve, 1 de
març, a les 7 de la tarda, a la Capella del Santíssim.
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