QUARESMA
Estimats germans i germanes: El Senyor no es cansa mai de tenir misericòrdia
de nosaltres, i vol oferir-nos una vegada més el seu perdó -tots tenim necessitat
d’Ell-, convidant-nos a tornar a Ell amb un cor nou, purificat del mal, purificat
per les llàgrimes, per compartir la seva alegria. Com acollir aquesta invitació?
Ens ho suggereix sant Pau: «En nom de Crist us demanem que us reconcilieu
amb Déu» (2Co 5, 20). Aquest esforç de conversió no és només una obra
humana, és deixar-se reconciliar. La reconciliació entre nosaltres i Déu és possible
gràcies a la misericòrdia del Pare que, per amor a nosaltres, no va dubtar a
sacrificar el seu Fill unigènit. En efecte, Crist, que era just i sense pecat, va ser
fet pecat per nosaltres (v. 21) quan va carregar els nostres pecats a la creu, i
així ens ha rescatat i justificat davant Déu. «En Ell» podem arribar a ser justos,
en Ell podem canviar, si acollim la gràcia de Déu i no deixem passar en va aquest
«temps favorable» (6, 2). Si us plau, aturem-nos, aturem-nos una mica i deixemnos reconciliar amb Déu.
Amb aquesta certesa, comencem amb confiança i alegria l'itinerari quaresmal.
Que Maria, Mare immaculada, sense pecat, sostingui el nostre combat espiritual
contra el pecat i ens acompanyi en aquest moment favorable, perquè arribem
a cantar junts l'exultació de la victòria el dia de Pasqua. I en senyal de la nostra
voluntat de deixar-nos reconciliar amb Déu, a més de les llàgrimes que estaran
«en el secret», en públic realitzarem el gest de la imposició de la cendra al cap.
El celebrant pronuncia aquestes paraules: «Recorda't que ets pols i a la pols
tornaràs» (cf. Gn 3, 19), o repeteix l'exhortació de Jesús: «Convertiu-vos i creieu
en l'Evangeli» (cf. Mc 1, 15). Aquestes dues fórmules constitueixen una exhortació
a la veritat de l'existència humana: som criatures limitades, pecadors sempre
necessitats de penitència i conversió. Com n'és, d'important, escoltar i acollir
aquesta exhortació al nostre temps! La invitació a la conversió és, doncs, un
impuls a tornar, com va fer el fill de la paràbola, als braços de Déu, Pare tendre
i misericordiós, a plorar en aquesta abraçada, a fiar-se d'Ell i encomanar-se a
Ell.
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• Dimecres, dia 11 de març, a 2/4 de 9 del vespre: “La realitat de la pobresa
ens colpeix”, a càrrec del Sr. Salvador Obiols Gras, Director General de
Càritas Diocesana.
• Dimecres dia 18 de març a 2/4 de 9 del vespre: “Els fonaments de l’acció
caritativa i social”, a càrrec de Mons. Salvador Cristau Coll, bisbe auxiliar.
• Dimecres dia 25 de març a 2/4 de 9 del vespre: “El compromís cristià
amb els més necessitats”, a càrrec de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses,
bisbe de Terrassa.

celebracions
◗ Ritu d’elecció de catecúmens. Aquest
diumenge a les 12 del migdia, el Sr. Bisbe
presidirà la missa a la Catedral i hi participaran
els catecúmens que es preparen per rebre el
Baptisme en la propera Pasqua.
◗ Missa amb les Entitats Andaluses de Terrassa.
Aquest diumenge, a les 11 del matí, se celebra
la missa organitzada amb la col·laboració de la
Coordinadora de les Entitats Culturals Andaluses
de Terrassa, en la proximitat de la festa del Dia
d’Andalusia.
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda,
a la Catedral, es fa l’exercici del Via Crucis.
◗ Missa de cloenda de la VI Setmana de la
Família. El proper diumenge, dia 8 de març, a
les 8 del vespre, el Sr. Bisbe presidirà la missa
a la Catedral amb participació de les famílies de
la diòcesi, com a cloenda dels actes organitzats
a la diòcesi.
◗ Exèquies. Diumenge passat, dia 22 de febrer,
a 2/4 de 2 del migdia, se celebraren les exèquies
per la Sra. Maria Assumpció Tomasa Solsona,
que havia mort el dia anterior als 88 anys.
Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 23 de febrer,
en la missa de les 8 del vespre, es va pregar
per l’etern descans dels nostres germans Maria
Pilar Bainad Romeo, Valentí Fabrés Cardona,
Luis José Brugal Abt i Carmen Soldevila Garanto.
Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana,
primer de mes, té lloc la col·lecta extraordinària
per les necessitats de la parròquia i pel
manteniment del temple. També es poden fer
arribar els donatius a través del compte núm.
0182-1786-13-0200130534 del BBVA, o bé fentse subscriptor de la parròquia. Gràcies per la
col·laboració responsable entre tots.
◗ Segona part del curs de lectors. Aquest
diumenge, a 2/4 de 7 de la tarda, tindrà lloc la
segona sessió de curs de lectors organitzat per la
parròquia. En aquesta ocasió es tractaran qüestions
pràctiques. A més de les persones que ja
estigueren en la primera sessió, poden també
participar-hi d’altres persones interessades en
aquest servei parroquial tan important.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana
tindrà lloc la recollida mensual d’aliments. En
aquesta ocasió es demana que es porti llaunes
de tomàquet i de tonyina,llet i oli que es distribuiran
a través de Càritas a les famílies necessitades.
◗ VI Setmana de la Família. Entre els dies 27 de
febrer i 8 de març tindrà lloc la celebració de la
Setmana de la Família amb actes organitzats per
la Delegació Episcopal de Pastoral Familiar a un
bon nombre de parròquies de la diòcesi. A la
nostra parròquia i Catedral s’organitzen dos actes:
- divendres, dia 6 de març, a les 9 de la nit, a la
Sala Capitular, cinefòrum amb “Maktub”.
- diumenge, dia 8 de març, a les 6 de la tarda,
a la Sala Capitular conferència de Mons. Saiz
Meneses sobre: L’amor, missió de la família.
◗ Trobada infantil. El proper dissabte, dia 7 de
març, té lloc la trobada infantil de catequesi a
Terrassa. A les 10 del matí es projectarà, al Cinema
Catalunya la pel·lícula “Malèfica” dins del Cicle
de Cinema Infantil i, en acabar, els infants es
dirigiran a La Seu d’Ègara per fer el fi de festa,
commemorant el 1400 aniversari del Concili
d’Ègara.
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