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Quaresma 2019
Dejuni, oració i almoina, aquests són els tres eixos per preparar-se
adequadament a la Setmana Santa, segons subratlla el Papa Francesc en el seu
missatge per a la Quaresma de 2019. En el missatge, el Sant Pare destaca que
"el misteri de salvació, que ja obra en nosaltres durant la vida terrenal, és un
procés dinàmic que inclou també la història i a tota la creació ".
Des d'aquest punt de vista, realitza una reflexió sobre tres punts que
acompanyen el camí de conversió en Quaresma.
1. La redempció de la creació
"Si l'home viu com a fill de Déu, si viu com
a persona redimida, que es deixa portar per
l'Esperit Sant, i sap reconèixer i posar en
pràctica la llei de Déu, començant per la que
està inscrita en el seu cor i en la naturalesa ,
beneficia també a la creació, cooperant en la
seva redempció ". No obstant això, "en aquest
món l'harmonia generada per la redempció està
amenaçada, avui i sempre, per la força negativa
del pecat i de la mort".
2. La força destructiva del pecat
A continuació, el Papa explica que "quan
no vivim com a fills de Déu, sovint tenim
comportaments destructius cap al proïsme i les
altres criatures, i també cap a nosaltres
mateixos, en considerar, més o menys
conscientment, que podem usar-los com ens plagui" .
3. La força regeneradora del penediment i del perdó
Finalment, s'arriba al penediment i al perdó. "El camí cap a la Pasqua ens
crida precisament a restaurar el nostre rostre i el nostre cor de cristians,
mitjançant el penediment, la conversió i el perdó, per poder viure tota la
riquesa de la gràcia del misteri pasqual".
Aprofitem aquestes recomanacions per començar i viure be aquesta
Quaresma.
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

Dimecres, 6 de març
DIMECRES DE CENDRA
Imposició de cendra a totes les misses
Celebració solemne a la missa de les 20h00
Diumenge 17 de març

JORNADA DEL SEMINARI
La vocació al ministeri sacerdotal és un do de Déu a l’Església
que demana la participació activa de tots els cristians com a
membres del Cos de Crist. Aquesta convicció es la que
trobem en el missatge de la campanya vocacional d’enguany;
“El Seminari, missió de tots”.
La col·lecta d’avui va destinada a ajudar al nostre
seminari diocesà

ORDENACIÓ DIACONAL

El diumenge 17 de març, coincidint amb el dia del seminari, en Carles Bosch,
seminarista que ha realitzat els dos cursos de formació pastoral a la nostra
parròquia, i altres quatre companys més de seminari, seran ordenats de diaca en
una cerimònia presidida pel nostre Cardenal Emm i Rvdm Sr. Joan Josep Omella, a
la Basílica de la Sagrada Família. Des d’aquestes línies volem felicitar de tot cor a en
Carles, per aquest pas tant important en el seu camí vers el sacerdoci.
Si algú està interessat en assistir a la cerimònia podrà demanar invitacions be
sigui a la sagristia o al despatx parroquial.
AGENDA MARÇ 2019
Divendres, 1 de març
Primer divendres de mes
Diumenge, 3 de març
Diumenge 8 del temps ordinari
Misses com tots els diumenges
Dimecres, 6 de març
“DIMECRES DE CENDRA”
Imposició de cendra a totes les misses
Divendres, 8 de març
Sant Joan de Déu
17h15 > Via Crucis
Diumenge, 10 de març
1er diumenge de QUARESMA
Misses com tots els diumenges
Dimecres. 13 de març
17h30 > Vida Creixent (Sala St Joan Pau
II)
Divendres, 15 de març
17h15 > Via Crucis
Diumenge, 17 de març
Diumenge 2n de QUARESMA
“Dia del Seminari”
Misses com tots els diumenges
Dimarts, 19 de març
Sant Josep, espòs de la Verge Maria
Divendres, 22 de marc
17h15 > Via Crucis
Diumenge, 24 de març
Diumenge 3r de QUARESMA
Misses com tots els diumenges
Dijous, 28 de març
21h00 Pregària i adoració adults
Dissabte, 30 de març
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)

Dissabte, 2 de març
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 4 de març
21h> Pregària i adoració joves
Dijous, 7 de març
21h> Pregària i adoració adults
Dissabte, 9 de març
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 11 de març
21h> Pregària i adoració joves
Dijous, 14 de març
21h> Pregària i adoració adults
Dissabte, 16 de març
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 18 de març
21h> Pregària i adoració joves
Dijous, 21de març
21h> Pregària i adoració adults
Dissabte, 23 de març
Sant Josep Oriol
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 25 de març
L’ANUNCIACIÓ DEL SENYOR
21h> Pregària i adoració joves
Divendres, 29 de marc
17h15 > Via Crucis
Diumenge, 31 de març
Diumenge 4rt de QUARESMA
Misses com tots els diumenges

SALMS
Escolta, poble, el meu ensenyament

78/1 (77)
Escolta, poble, el meu ensenyament, estigues atent a les meves
paraules. 2 T'alliçonaran amb exemples els meus llavis, t'aclariré el sentit
dels fets antics. 3 El que vam sentir i aprendre, el que els pares ens van
contar, 4 no ho amagarem als nostres fills, i ells ho contaran als qui
vindran: són les gestes glorioses del Senyor, el seu poder i els seus
prodigis.
5 Ell va fer un pacte amb el poble de Jacob, donà una llei als fills
d'Israel. Ell va manar als nostres pares que tot això ho ensenyessin als
seus fills, 6 perquè ho coneguessin els qui vindran i els fills que naixeran
després. Que s'alcin, doncs, i ho contin als seus fills, 7 perquè posin en
Déu la confiança, no oblidin mai més les seves obres i guardin els seus
manaments. 8 Que els fills no es tornin com els seus pares, gent indòcil i
rebel, gent de cor inconstant, d'esperit infidel a Déu.
9 La gent d'Efraïm són com arquers que fugen a l'hora del combat;
10 no guarden l'aliança de Déu, es neguen a seguir la seva llei. 11 Han
oblidat les seves gestes, les meravelles que els havia mostrat. 12 En terra
d'Egipte, a la plana de Tanis, obrà prodigis davant els seus pares: 13 per
obrir-los camí partí la mar, aguantant les aigües com un dic; 14 els guiava
de dia amb un núvol, de nit amb la resplendor del foc.15 Esberlà roques al
desert, com per donar-los totes les aigües profundes; 16 va fer sortir rius
de la pedra, com si hi aboqués les aigües abismals.
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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
Festius
famílies (3); 20h00 (1); 21h00 (2)
CONFESSIONS: ¼ hora abans de
BAPTISMES: Dies i hores
les misses
convingudes.
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
Dijous de 18 a 20 hores
Parròquia
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) CASTELLÀ / (3) BILINGÜE / (4) DIES ALTERNS

Catequesi del Papa Francesc sobre la Santa Missa

La Santa Missa
3. La Missa és el memorial del Misteri pasqual de Crist1
Continuant amb les Catequesi sobre la missa, podem preguntar-nos: Què és
essencialment la missa? La missa és el memorial del Misteri pasqual de Crist. Ens
converteix en partícips de la seva victòria sobre el pecat i la mort i dóna significat ple
a la nostra vida.
Per això, per comprendre el valor de la missa hem, abans de res entendre el
significat bíblic del «memorial». «En la celebració litúrgica, aquests esdeveniments

es fan, en certa forma, presents i actuals. D'aquesta manera Israel entén el seu
alliberament d'Egipte: cada vegada que es celebrada la Pasqua, els esdeveniments
de l'Èxode es fan presents a la memòria dels creients per tal que conformin la seva
vida a aquests esdeveniments ».2
Jesucrist, amb la seva passió, mort,
la Pasqua. I la missa és el memorial de
complir per nosaltres, per fer-nos sortir
promesa de la vida eterna. No és només
que ha succeït fa vint segles.

resurrecció i ascensió al cel va dur a terme
la seva Pasqua, del seu «èxode», que va
de l'esclavitud i introduir-nos en la terra
un record, no, és més: és fer present allò

L'eucaristia ens porta sempre al vèrtex de les accions de salvació de Déu: el
Senyor Jesús, fent-se pa partit per a nosaltres, aboca sobre nosaltres tota la
misericòrdia i el seu amor, com va fer a la creu; per renovar el nostre cor, la nostra
existència i la nostre manera de relacionar-nos amb Ell i amb els germans. El Concili
Vaticà II, diu : «L'obra de la nostra redempció s'efectua totes les vegades que se

celebra a l'altar el sacrifici de la creu, per mitjà del qual Crist, que és la nostra
Pasqua, ha estat immolat »3

Cada celebració de l'eucaristia és un raig d'aquest sol sense posta que és Jesús
ressuscitat. Participar en la missa, en particular el diumenge, significa entrar en la
victòria del Ressuscitat, ser il·luminats per la seva llum, escalfats per la seva calor. A
través de la celebració eucarística l'Esperit Sant ens fa partícips de la vida divina que
és capaç de transfigurar tot el nostre ser mortal. I en el seu pas de la mort a la vida,
del temps a l'eternitat, el Senyor Jesús ens arrossega també a nosaltres amb Ell per
fer la Pasqua. A la missa es fa Pasqua. Nosaltres, a la missa, estem amb Jesús, mort
i ressuscitat i Ell ens porta endavant, a la vida eterna. A la missa ens unim a Ell. És
més, Crist viu en nosaltres i nosaltres vivim en Ell: «Jo estic crucificat amb Crist i ja
no visc jo»4. Diu sant Pau.
La seva sang, de fet, ens allibera de la mort i de la por a la mort. Ens allibera
no només del domini de la mort física, sinó de la mort espiritual que és el mal, el

1

Pap Francesc, audiència general del 22 de novembre de 2017

2

Catecisme de l’Església Catòlica num 1363

3

Const dogmàtica Lumen Gentium num 3
4
Ga 2, 19-20

pecat, que ens pren cada vegada que caiem víctimes del pecat nostre o dels altres. I
llavors la nostra vida es contamina, perd bellesa, perd significat, es marceix.
Crist, en canvi, ens torna la vida; Crist és la plenitud de la vida, i va afrontar la
mort de la derrota per sempre: «Ressuscitant va destruir la mort i ens va donar vida
nova»5. La Pasqua de Crist és la victòria definitiva sobre la mort, perquè Ell va
transformar la seva mort en un suprem acte d'amor. ¡Va morir per amor! I en
l'eucaristia, Ell vol comunicar-nos el seu amor pasqual, victoriós. Si ho rebem amb
fe, també nosaltres podem estimar veritablement a Déu i al proïsme, podem estimar
com Ell ens ha estimat, donant la vida.
Si l'amor de Crist està en mi, puc donar-me plenament a l'altre, en la certesa
interior que si fins i tot l'altre em ferís, jo no moriria; d'una altra manera, hauria de
defensar-me. Els màrtirs van donar la vida precisament per aquesta certesa de la
victòria de Crist sobre la mort. Només si experimentem aquest poder de Crist, el
poder del seu amor, som veritablement lliures de donar-nos sense por. Això és la
missa: entrar en aquesta passió, mort, resurrecció i ascensió de Jesús; quan anem a
missa és si com fóssim al calvari. Però penseu vosaltres: si, nosaltres en el moment
de la missa anem al calvari -pensem amb imaginació- i sabem que aquell home d’allà
és Jesús. Però, ¿ens permetrem xerrar, fer fotografies, fer espectacle? No! Perquè és
Jesús! Nosaltres segurament estarem en silenci, en els plors i també en l'alegria de
ser salvats. Quan entrem a l'església per celebrar la missa pensem això: entro al
calvari, on Jesús dóna la vida per mi. I així desapareix l'espectacle, desapareixen les
xerrades, els comentaris i aquestes coses que ens allunyen d'això tan bonic que és la
missa, el triomf de Jesús.
Crec que avui està més clar com la Pasqua es fa present i operant cada vegada
que celebrem la missa, és a dir, el sentit del memorial. La participació en l'eucaristia
ens fa entrar en el misteri pasqual de Crist, regalant-nos passar amb Ell de la mort a
la vida, és a dir, allà al calvari. La missa és refer el calvari, no és un espectacle.

4. Per què anar a missa el diumenge?6
Avui ens preguntem: Per què anar a missa el diumenge?
La celebració dominical de l'eucaristia està en el centre de la vida de
l'Església7. Nosaltres cristians anem a missa el diumenge per trobar el Senyor
ressuscitat, o millor, per deixar-nos trobar per Ell, escoltar la seva paraula,
alimentar-nos a la seva taula i així convertir-nos en Església, és a dir, esser Cos
místic vivent al món.
Ho van entendre, des de la primera hora, els deixebles de Jesús, els que van
celebrar la trobada eucarística amb el Senyor en el dia de la setmana que els
hebreus anomenaven «el primer de la setmana» i els romans «dia del sol» perquè
en aquest dia Jesús havia ressuscitat d'entre els morts i s'havia aparegut als
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deixebles, parlant amb ells, menjant amb ells i donant-los l'Esperit Sant8. També la
gran efusió de l'Esperit Sant en la Pentecosta succeeix en diumenge, el cinquantè dia
després de la resurrecció de Jesús. Per aquestes raons, el diumenge és un dia sant
per a nosaltres, santificat per la celebració eucarística, presència viva del Senyor
entre nosaltres i per a nosaltres. És la missa, per tant, el que fa el diumenge cristià!
El diumenge cristià gira al voltant de la missa. Quin diumenge és, per a un cristià,
quan falta la trobada amb el Senyor?
Hi ha comunitats cristianes en què, malauradament, no poden gaudir de la
missa cada diumenge; però, també aquestes, en aquest dia sant, estan cridades a
recollir-se en oració en el nom del Senyor, escoltant la paraula de Déu i mantenint
viu el desig de l'eucaristia.

Algunes societats seculars han perdut el sentit cristià del diumenge il·luminat
per l'eucaristia. És una llàstima! En aquests contextos és necessari reanimar aquesta
consciència, per recuperar el significat de la festa, el significat de l'alegria, de la
comunitat parroquial, de la solidaritat, del repòs que restaura l'ànima i el cos9. De
tots aquests valors l'eucaristia és la mestra, diumenge rere diumenge. Per això,
el Concili Vaticà II va voler reafirmar que «el diumenge és el dia de festa primordial

que ha de ser proposat i inculcat a la pietat dels fidels, de manera que es converteixi
també en dia d'alegria i abstenció del treball»10

L'abstenció dominical del treball no existia en els primers segles: és una
aportació específica del cristianisme. Per tradició bíblica els jueus reposen el
dissabte, mentre que en la societat romana no estava previst un dia setmanal
d'abstenció dels treballs servils. Va ser el sentit cristià de viure com a fills i no com a
8

Mt 28 / Mc 16 9-14 / Lc 24 1-13 / Jn 20 1-19
Catecisme de l’Església Catòlica nums 2177-2188
10
Sacrosanctum Concilium 106
9

esclaus, animat per l'eucaristia, el que va fer del diumenge el dia de repòs, gairebé
de forma universal.
Sense Crist estem condemnats a estar dominats pel cansament de la
quotidianitat, amb les seves preocupacions i per la por al demà. La trobada
dominical amb el Senyor ens dóna la força per viure l'avui amb confiança i coratge i
per anar endavant amb esperança. Per això, nosaltres cristians, trobarem al Senyor
el diumenge en la celebració eucarística.
La comunió eucarística amb Jesús, Ressuscitat i Viu per sempre, anticipa el
diumenge sense capvespre, quan ja no hi hagi fatiga ni dolor, ni dol, ni llàgrimes
sinó només l'alegria de viure plenament i per sempre amb el Senyor. També
d'aquest beneït repòs ens parla la missa del diumenge, ensenyant-nos, en el fluir de
la setmana, a confiar-nos a les mans del Pare que és al cel.
Què podem respondre a qui diu que no cal anar a missa, ni tan sols el
diumenge, perquè l'important és viure bé i estimar els altres? És cert que la qualitat
de la vida cristiana es mesura per la capacitat d'estimar, com va dir Jesús: «Tothom
coneixerà que sou deixebles meus: si us teniu amor els uns als altres»11; Però com
podem practicar l'Evangeli sense treure l'energia necessària per a fer-ho, un
diumenge després d'un altre, a la font inesgotable de l'eucaristia? No anem a missa
per donar alguna cosa a Déu, sinó per rebre d'Ell allò del que realment tenim
necessitat. Ho recorda l'oració de l'Església, que així es dirigeix a Déu: «Tu no tens
necessitat de la nostra lloança, però per un regal del teu amor truca'ns per donar-te
les gràcies; els nostres himnes de benedicció no augmenten la teva grandesa, però
ens donen la gràcia que ens salva »12 En conclusió, per què anar a missa el
diumenge? No n'hi ha prou respondre que és un precepte de l'Església; això ajuda a
preservar el seu valor, però sol no és suficient. Nosaltres cristians tenim necessitat
de participar en la missa dominical perquè només amb la gràcia de Jesús, amb la
seva presència viva en nosaltres i entre nosaltres, podem posar en pràctica el seu
manament i així ser els seus testimonis creïbles.
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