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LA QUARESMA I ELS JOVES
En el Pla de Pastoral de la nostra Arxidiòcesis de Barcelona, aquest any dedica la atenció
prioritària als Joves. Són diferents les accions
que es portaran a terme al llarg d’aquest curs,
dedicades als joves i les seves necessitats dins
de l’Església.
Curiosament hi ha una coincidència en el
missatge de Quaresma del Papa Francesc
d’aquest any, que comenta unes paraules que el
papa havia escrit als joves en l'Exhortació apostòlica Christus vivit: «Mira
els braços oberts de Crist crucificat, deixa't salvar una vegada i una altra.
I quan t'acostis a confessar els teus pecats, creu fermament en la seva
misericòrdia que t'allibera de la culpa. Contempla la seva sang vessada
amb tant d'afecte i deixa't purificar per ella. Així podràs renéixer, una i
altra vegada "(núm. 123).
El Papa ens recorda que no hem de deixar passar aquest temps de
gràcia, amb la il·lusió de que som nosaltres els que decidim el temps i la
manera de la nostra conversió a Ell. La veritat és que hem d’aprofitar que
el Senyor ens ofereixi un cop més un temps favorable per a la nostra conversió
El període quaresmal és el moment favorable per reconèixer la nostra
debilitat, acollir, amb una sincera revisió de vida, la Gràcia renovadora del
Sagrament de la Penitència i caminar amb decisió cap a Crist. Renovem en
aquesta Quaresma l'acolliment de la Gràcia que Déu ens va donar en
aquest moment, perquè il·lumini i guiï totes les nostres accions.
Mn. Josep Ramon Pérez, rector

CÀRITAS PARRÒQUIAL
Per tal de poder reforçar els lots alimentaris que mensualment es
preparen per ajudar a les famílies necessitades de la parròquia, volem
demanar la col·laboració dels nostres fidels amb DONATIUS ECONÒMICS o en forma d’aliments.
Son els mes interessants per la seva facilitat de conservació i/o distribució els següents: Oli, Pasta, Arròs, Galetes, Llet, Sucre, Llegums, Cacau, Pastilles de Caldo Concentrat, Farina, Formatge,
Tonyina, etc...
Podeu fer l’entrega a la sagristia en horaris de missa

Operació QUILO
Continua oberta la OPERACIÓ QUILO, cada diumenge podeu fer la vostra
aportació al atri del temple.
Fem de la solidaritat una mostra més de la comunió entre germans.

GRÀCIES PER LES VOSTRES APORTACIONS.

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00

Via Crucis Quaresmal
Tots els divendres de Quaresma, a las 19h15 res del Via Crucis per l’interior del temple

Dia del Seminari

Diumenge dia 22 de març, col·lecta extraordinària per ajudar al finançament del Seminari Conciliar de Barcelona. La formació dels nous sacerdots es cosa de tots els fidels. Col·labora, necessitem el teu ajut
econòmic.
Feliços els qui moren en el Senyor. Diu l’Esperit: Que reposin del seu esforç perquè les seves
obres els acompanyen. (Ap. 14.13)



In Memoriam
Mn. Francesc Xavier Parés i Saltor
M. Il·ltre. Degà de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell
Professor del Seminari Interdiocesà de Catalunya
Mn. Parés, col·laborador habitual de la Parròquia. va morir, després d’una llarga malaltia. el darrer dia 17 de febrer de 2020 (A.C.S.)

AGENDA MARÇ 2020
Dilluns. 2 de març
Diumenge , 1 de març
19h00 – Pastoral de la Salut (Sala san
Diumenge I de Quaresma
Joan Pau II)
Misses com tots els diumenges de l’any
21h> Pregària i adoració joves
Dimarts, 3 de març
Dijous, 5 de març
Sant Medir
20h45 Pregària i adoració adults
Divendres, 6 de març
Primer divendres de mes
Dissabte, 7 de març
Sant Oleguer, bisbe de Barcelona
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
19h15 > “Via Crucis” Quaresmal
Diumenge , 8 de març
Diumenge II de Quaresma
Dilluns, 9 de març
Sant Joan de Déu
21h> Pregària i adoració joves
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimecres, 11 de març
Dijous, 12 de març
18h > “Vida Creixent” – Sala Sant Joan
20h45 Pregària i adoració adults
Pau II
Divendres, 13 de març
Dissabte, 14 de març
19h15 > “Via Crucis” Quaresmal
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Diumenge , 15 de març
Dilluns. 16 de març
Diumenge III de Quaresma
21h> Pregària i adoració joves
Misses com tots els diumenges de l’any
Dijous, 19 de març
Dissabte, 21 de març
Sant Josep, espòs de la Verge Maria Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
20h45 > Pregària i adoració adults
Diumenge , 22 de març
Dilluns, 23 de març
Diumenge IV de Quaresma
Sant Josep Oriol
Misses com tots els diumenges de l’any 20h30 > Conferències Quaresmals
Col·lecta Pro Seminari
21h> Pregària i adoració joves
Dimecres, 25 de Març
Dimarts, 24 de març
Solemnitat de l’Anunciació del Senyor
20h30 > Conferències Quaresmals
20h30>Conferències Quaresmals
Dijous, 26 de març
Divendres, 27 de març
20h45 > Pregària i adoració adults
19h15> Via Crucis
Diumenge , 29 de març
Dissabte, 28 de març
Diumenge V de Quaresma
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Misses com tots els diumenges de l’any
Dilluns, 30 de març
21h> Pregària i adoració joves

SALMS
Has afavorit, Senyor, el teu país
85 (84)
1

Per al mestre de cor. Del recull dels fills de Corè.

Has afavorit, Senyor, el teu país i renovat la vida de Jacob; 3 has
perdonat les culpes del teu poble, has estès un vel sobre tots els seus
pecats. 4 El teu enuig s’ha apaivagat, t’has desdit del teu rigor.
2

Déu, salvador nostre, renova’ns; refrena el teu enuig en contra nostre. ¿Estaràs sempre irritat amb nosaltres i a cada generació mantindràs
el rigor?
5

6

¿És que no ens renovaràs la vida perquè el teu poble trobi en tu
l’alegria? 8 Senyor, fes-nos veure el teu amor i dona’ns la teva salvació.
7

Jo escolto què diu el Senyor: Déu anuncia la pau al seu poble i als
qui l’estimen. Però que no tornin a ser tan insensats! 10 Ell és a prop per
salvar els seus fidels, i la seva glòria habitarà al nostre país.
9

La fidelitat i l’amor es trobaran, s’abraçaran la justícia i la pau.
fidelitat germinarà de la terra i la justícia guaitarà des del cel.
11

El Senyor donarà la felicitat i la nostra terra donarà el seu fruit.
justícia anirà al seu davant i encaminarà les seves petjades.
13

12

La

14

La
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS
De dilluns a divendres:
09h00
; 13h00 (2) ; 20h00 (4)
Dissabtes:
(1)
09h00 ; misses de vigília: 17h30 (2) i 20h00 (1)
Diumenges i
09h00 (1) ; 12h00 (2); 1300 (1); 19h00 Missa de faFestius
mílies (3); 20h00 (1); 21h00 (2)
CONFESSIONS: ¼ hora abans de
BAPTISMES: Dies i hores conles misses
vingudes.
SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Pastoral de la Salut: Atenció als
Despatx Parroquial: Dimarts i
ancians i malalts de la ParròDijous de 18 a 20 hores
quia
Sr. Rector :
Assistenta Social:
A hores convingudes
Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
932.00.29.16
Dies feiners i
festius sense
precepte

(1)

Misses:
(1) Català – (2) Castella – (3) Bilingüe – (4) alternat català / castellà

Via Crucis Quaresmal
Tots els divendres de Quaresma
a les 19h15

Catequesi sobre el parenostre
4. Truqueu i se us obrirà

1

2

La catequesi d’avui fa referència a l’Evangeli de Lluc. De fet, és sobretot
aquest Evangeli, des de la narració de la infantesa, que descriu la figura
de Crist en una atmosfera densa de pregària. En ell es troben els tres himnes que marquen cada dia la pregària de l’Església: el Benedictus, el Magnificat i el Nunc dimittis.
I en aquesta catequesi sobre el parenostre
continuem endavant, veiem Jesús que està
pregant. Jesús prega. En la narració de Lluc,
per exemple, l’episodi de la transfiguració
apareix en un moment de pregària. Diu així:
«Mentre pregava, l’aspecte del seu rostre va
canviar i el seu vestit es tornà d’una blancor
esclatant» (Lc 9,29). Però cada pas de la vida de
Jesús s’inspira en l’alè de l’Esperit que el guia
en totes les accions. Jesús prega en el baptisme al Jordà, dialoga amb el Pare abans de
prendre les decisions més importants, es retira sovint en la soledat per a pregar, intercedeix per Pere que aviat el negarà. Diu així:
«Simó, Simó, mira que Satanàs us ha reclamat per sacsejar-vos com qui garbella blat,
però jo he pregat per tu, perquè no defalleixi
la teva fe. I tu, quan t’hauràs penedit, enforteix els teus germans» (Lc 22,3132). Això consola: saber que Jesús prega per nosaltres, prega per mi, per
cada un de nosaltres perquè la nostra fe no defalleixi. I això és cert. «Però
pare, encara ho fa?» Ell ho fa encara davant del Pare. Jesús prega per mi.
Cada un de nosaltres pot dir-ho. I també podem dir a Jesús: «Tu estàs
pregant per mi, continua pregant perquè ho necessito.» Així: valents.
Fins i tot la mort del Messies es troba immersa en un clima de pregària,
tant és així que les hores de la passió apareixen marcades per una calma
sorprenent: Jesús consola les dones, prega pels qui l’estan crucificant, promet el paradís al bon lladre, i expira dient: «Pare, en les teves mans confio
el meu esperit» (Lc 23,46). La pregària de Jesús apareix per a suavitzar les
emocions més violentes, els desigs de venjança, reconcilia l’home amb la
1
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)Papa Francesc – Audiència General del 9 de gener de 2019
)Document de la Conferència Episcopal Tarraconense

seva enemiga acèrrima, reconcilia l’home amb aquesta enemiga que és la
mort.
És també en l’Evangeli de Lluc que trobem la petició, expressada per un
dels seus deixebles, de poder ser ensenyats a pregar per Jesús mateix. I
diu així: «Senyor, ensenya’ns a pregar» (Lc 11,1). El veien a ell que pregava.
«Ensenya’ns.» També nosaltres podem dir al Senyor: «Senyor tu estàs
pregant per mi, ho sé, però ensenya’m a pregar, perquè jo també pugui
pregar.»
D’aquesta petició —«Senyor, ensenya’ns a pregar»— neix un ensenyament força estès, mitjançant el qual Jesús explica als seus amb quines
paraules i amb quins sentiments s’han d’adreçar a Déu.
La primera part d’aquest ensenyament és precisament el parenostre.
Pregueu així: «Pare, que ets al cel.»
«Pare»: aquesta paraula tan bonica de
dir. Nosaltres podem estar tot el temps de
pregària només amb aquesta paraula:
«Pare.» I sentir que tenim un pare: no un
mestre o un padrastre. No: un pare. El
cristià s’adreça a Déu dient-li sobretot
«Pare».
En aquest ensenyament que Jesús
dona als seus deixebles és interessant
aturar-se en algunes instruccions que fan
de corona al text de la pregària. Per donar-nos confiança, Jesús explica algunes
coses. Insisteix en les actituds del creient
que prega. Per exemple, hi ha la paràbola
de l’amic inoportú, que molesta tota una
família sencera que dorm perquè d’imprevist ha arribat una persona que
està de viatge i no té pans per oferir-li. Què diu Jesús a aquest que truca
a la porta i desvetlla l’amic?: «Us asseguro» —explica Jesús— «que, si no
s’aixeca a donar-los-hi per amistat, la impertinència d’aquell l’obligarà a
aixecar-se per donar-li tot el que necessita» (Lc 11,8). Amb això vol ensenyarnos a pregar i a insistir en la pregària. I immediatament després dona
l’exemple d’un pare que té un fill famolenc. Tots vosaltres, pares i avis,
que sou aquí, quan el fill o el net demanen alguna cosa, tenen gana, i
demanen i demanen, després ploren, criden, tenen gana: «Quin pare d’entre vosaltres, si el seu fill li demana peix, en comptes de peix li donarà una
serp?» (v. 11). I tots vosaltres en teniu experiència: quan el fill demana,
vosaltres li doneu per menjar el que demana pel seu bé.
Amb aquestes paraules Jesús fa entendre que Déu respon sempre, que
no hi haurà cap pregària que no sigui escoltada, per què? Perquè ell és el
Pare, i no s’oblida dels seus fills que pateixen.

És veritat, aquestes afirmacions ens posen en crisi, perquè hi ha moltes
pregàries nostres que semblen no obtenir cap resultat. Quantes vegades
hem demanat i no hem obtingut —tots ho experimentem—, quantes vegades hem trucat i hem trobat una porta tancada? Jesús ens recomana, en
aquells moments, insistir i no donar-nos per vençuts. La pregària transforma sempre la realitat, sempre. Si no canvien les coses al voltant nostre,
almenys canviem nosaltres, canviem el nostre cor. Jesús ha promès el do
de l’Esperit Sant a qualsevol home o dona que pregui.
Podem estar segurs que Déu respondrà. L’única incertesa la donen els
temps, però no dubtem que ell respondrà. Potser haurem d’insistir tota la
vida, però ell respondrà. Ens ho ha promès: Ell no és com un pare que
dona una serp en lloc d’un peix. No hi ha res més cert: el desig de felicitat
que tots portem en el cor un dia es complirà. Diu Jesús: «¿I Déu no farà
justícia als seus elegits que clamen a ell de nit i de dia?» (Lc 18,7). Sí, farà
justícia, ens escoltarà. Quin dia de glòria i de resurrecció serà aquest! Pregar és des d’ara la victòria sobre la soledat i sobre la desesperació. Pregar.
La pregària canvia la realitat, no ho oblidem. O canvia les coses o canvia
el nostre cor, però sempre canvia. Pregar és ja des d’ara la victòria sobre
la soledat i sobre la desesperació. És com veure tots els fragments de la
creació enmig d’un conte d’una història que a vegades no entenem. Però
s’està movent, hi ha un camí, i a la fi de cada camí, què hi ha a la fi de
cada camí? Al final de la pregària, al final d’un temps en què hem estat
pregant, al final de la vida: què hi ha? Hi ha un Pare que ho espera tot i
que ens espera a tots amb els braços oberts. Mirem aquest Pare.

