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AVUI PARLEM DE...

VIURE LA QUARESMA SENSE TÒPICS
Elvira Recasens

Senyor que us conegui, perquè si us conec us estimaré.
Senyor que us estimi perquè si us estimo us seguiré.
Acabem d’entrar en Quaresma, un temps ple
de tòpics, de paraules de sempre que demanen
actitud de penediment, perdó almoina, dejuni...
Sentim i llegim recomanacions que per desgast
no ens remouen per dins i és llavors que caiem
en una actitud avorrida que no ajuda gens ni a la
interioritat ni a la reflexió.
Penso que ens ajudaria molt fugir de la rutina
catequètica i buscar noves fórmules. No esdevinguem hipocondríacs espirituals, de cor eixut
i pocs recursos. Hi ha un munt de possibilitats
senzilles que podem emprar per viure sense
monotonia aquest temps litúrgic. Fugir de la rutina enriqueix. Intentem despertar la nostra ànima
per viure una fe més viva i activa. En una ocasió
vaig llegir que un hipocondríac espiritual és el
que fonamenta la seva vida en la por i el dubte,
és una persona que s’agafa fortament a aquesta
rutina catequètica de la que parlava abans. Viu

sempre angoixat i en una Quaresma perpetua.
Viu tancat en el pessimisme i la tristor. Tot és
calvari i creu i oblida la joia de la Pasqua. No
visquem la Quaresma com un temps de privacions imposades, com un temps de tristesa, sinó
com un temps dinàmic que ens posa en camí.
Necessitem urgentment trobar espais que ens
ajudin a sortir de la quotidianitat.
Aprofitem aquests dies que ens ofereix la litúrgia
per cuidar l’ecologia del cor; netegem-lo de tota
la violència verbal que ens envolta, fugim de les
paraules buides. Centrem l’atenció en escoltar el
silenci; en ell trobarem la veu de la nostra consciència si no la defugim. Intentem fer un repte
individual i alhora comunitari per renovar-nos. I
que els cultes, la litúrgia i els oficis ens hi puguin
ajudar, però si no és així que en ajudi la contemplació de la creació, el silenci i una ferma actitud
de néixer de nou.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE I DE QUARESMA. Missa de vigília,
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia
i 8 del vespre.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 7 de
març, a les 7 de la tarda, trobada del grup Sant
Mateu i el mateix dia a les 8 del vespre del grup
Sant Marc. Dimarts, a 2/4 de 8 del vespre, trobada del grup Sant Joan.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

ECONOMIA. La comissió es reunirà dimarts dia
8, a les 7 de la tarda.
PREGÀRIA PER LA PAU AMB CANTS DE
TAIZÉ. Dimecres dia 9 de març, a 2/4 de 9 del
vespre, pregària per la Pau a Ucraïna.
INICI DEL CICLE DE CONFERÈNCIES QUAN
L’ART ESDEVÉ PREGÀRIA. Dijous 10 de març,
a 2/4 de 8 del vespre i a l´Auditori Mn. Joan Nonell vindrà la germana Regina Goberna, monja
benedictina, per parlar de Ceràmica i Pregària.
Organitza la comissió de Fe i Cultura.
PELEGRINATGE A SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA. Divendres dia 11 de març, a 2/4 de 8
del vespre i a l’Auditori Mn. Joan Nonell, presentació del pelegrinatge a Santiago de Compostel·la.
VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma, a
2/4 de 8 del vespre.
VOLS PARTICIPAR EN EL SÍNODE CONVOCAT PEL PAPA FRANCESC PER FER UNA
ESGLÉSIA MÉS PARTICIPATIVA? Tots els que
estigueu interessats en treballar el qüestionari
proposat, podeu apuntar-vos al despatx parroquial. Els dies escollits per la consulta seran els
dimecres o divendres a les 6 de la tarda; cadascú pot escollir el dia que li vagi millor. Començarem el dimecres dia 16 de març i el divendres 18
de març.
Lc 4,1-13

En aquell temps, Jesús, se’n tornà del Jordà i durant quaranta dies
l’Esperit el conduïa pel desert i era temptat pel diable
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