CONSELLS I INDICACIONS PER A
VIURE LA QUARESMA
El proper dimecres, 14 de febrer, s’inicia la Quaresma, amb la celebració
de la Missa i la imposició de la cendra. Es tracta d’un temps propici per a
intensificar la vida cristiana i preparar-se per a les grans celebracions de la
Setmana Santa i la Pasqua. Ens pot ser d’ajut allò que la parròquia ens
ofereix:
- la Pregària de l’Església: cada matí, a 2/4 de 9, Laudes; i cada diumenge,
a les 7 de la tarda, Vespres.
- Adoració al Santíssim a l’església de Sant Francesc: cada dimecres, de
2/4 de 10 del matí a 2/4 de 8 del vespre, i el rés del Sant Rosari a les 7
de la tarda.
- Exposició del Santíssim: cada dijous, a les 6 de la tarda, amb la intenció
especial de pregària per les vocacions sacerdotals.
- Via Crucis: cada divendres, a les 7 de la tarda, tot acompanyant el Senyor
que mor per nosaltres.
- Sagrament de la Reconciliació: cada dia, de dilluns a divendres, a 2/4
de 12 del migdia i a les 7 de la tarda, i el diumenge, a les 7 de la tarda.
- Conferències quaresmals per a la nostra formació, els dimecres dies 7,
14 i 21 de març, a ¼ de 8 de la tarda, enguany sobre la figura de la Mare
de Déu de la Salut, perquè s'escau el desè aniversari de la seva
proclamació com a patrona de la diòcesi.
Respecte a les normes sobre el dejuni i l’abstinència, convé recordar que,
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:
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1. Durant la Quaresma es recomana vivament a tots els fidels que cultivin
l’esperit penitencial. Aquest esperit penitencial pot expressar-se en una
major austeritat de vida, en diverses pràctiques recomanades (lectura de
la Sagrada Escriptura, almoina, obres de caritat, obres de pietat i
mortificacions) i en iniciatives de caritat i ajuda als més necessitats.
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 una 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.

celebracions

activitats pastorals

◗ Baptismes. Baptismes. Aquest dissabte, a 2/4 de
6 de la tarda, reben el baptisme els infants en edat
catequètica Inés i Alba Blanco Medina, Aina Casals
Pauls, Meritxell Dolcet Sánchez, Martina Ferrari
González i Mike Murillo Carpio. I diumenge, a les 6
de la tarda, els infants Ivet Clua Gragea i Jaume
Botes Ramos.

◗ Campanya contra Fam. Aquest cap de setmana
té lloc en totes les misses la col·lecta amb motiu
de la Campanya contra la Fam que cada any
organitza Mans Unides. El lema d’enguany és
“Comparteix el que importa” i el fruit de la col·lecta
serà per a la construcció d’un internat de noies
en el districte de Gadchiroli, a l'Índia.

◗ Dimecres de Cendra. Dimecres, 14 de febrer,
s’inicia el temps de la quaresma. Els actes previstos
són:

◗ Recessos per a nois i per a noies. El proper
cap de setmana, del 16 al 18 de febrer, la
Delegació de Joventut organitza un recés per a
nois a la Casa d’espiritualitat de Caldes de
Montbui. I el següent cap de setmana, del 23 al
25 de febrer, la Delegació n'ha organitzat també
un per a noies al mateix lloc. Encomanem en la
pregària aquestes activitats espirituals que tant
de bé fan als nostres joves.

- Missa amb imposició de la cendra, a les 8
del matí i les 12 del migdia.
- Recés sobre el 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, presidida
pel Sr. Bisbe, a les 8 del vespre.
◗ Via Crucis. Durant el temps de Quaresma, cada
divendres, a les 7 de la tarda, a la Catedral, tindrà
lloc la pregària del Via Crucis.
◗ Missa Familiar d’inici de Quaresma. El proper
dissabte, dia 17 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la
Missa familiar del primer diumenge de Quaresma.
Cada dia de catequesi els infants tindran també
una celebració d’inici de la Quaresma, des del
dimecres 14 de febrer fins al dimarts 20 de febrer.
◗ Festa de Sant Antoni Abat. El proper dissabte,
dia 17 de febrer, en la Missa de 2/4 de 8 del vespre,
hi participaran els membres de l’Associació Amics de
Sant Antoni Abat, amb la presència de la Bandera,
la Junta Directiva i socis, amb motiu de la celebració
de la seva festa a la ciutat de Terrassa.

◗ Recés d’Emmaús. Entre els dies 9 i 11 de març
tindrà lloc, a la Casa d’Espiritualitat de la Sagrada
Família de Rubí, el proper recés d’Emmaús per a
dones. Les persones interessades a tenir-ne
informació i participar-hi poden demanar-ho a Mn.
Fidel Catalán.

agenda
◗ Equip de litúrgia i música. Aquest diumenge, a
¾ d’11 del matí.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 12 de febrer, a
les 6 de la tarda.
◗ Grup de Càritas. Dimarts, 13 de febrer, a les
8 del vespre.
◗ Consell d’Economia. Dijous, 15 de febrer, a
les 7 de la tarda.

◗ Ritu d’elecció de catecúmens. El proper
diumenge, dia 18 de febrer, a les 12 del migdia,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la
Missa, amb motiu del Ritu d’elecció dels
catecúmens que rebran els tres sagraments de la
iniciació cristiana (Baptisme, Confirmació i
Eucaristia) durant el proper temps pasqual a la
diòcesi.
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