EL DIMECRES DE CENDRA,
INICI DE LA QUARESMA
El Dimecres de Cendra és el primer dia de la Quaresma i n’és l'inici. Se
celebra quaranta-sis dies abans del diumenge de Pasqua.
La Quaresma com a temps litúrgic es va fixar al segle IV, i són els quaranta
dies d'abans de la Pasqua, emmirallant-se en els quaranta dies que Jesús
va passar al desert, on va ser temptat pel dimoni. Als segles VI i VII el dejuni
va anar adquirint major importància com a pràctica quaresmal. Com que
el diumenge es commemora la Resurrecció de Crist i, per tant, no és
pràctica habitual fer-hi dejuni, els cristians només en feien de dilluns a
dissabte (sis dies) i al llarg de sis setmanes, així com de dimecres a dissabte
durant la setmana precedent, de manera que es cobria el període de
quaranta dies. Això va comportar que l'inici de la Quaresma s'avancés al
dimecres previ al primer dissabte del període.
Aquest dia és de dejuni i d'abstinència (igual que el Divendres Sant), i
s'imposa un polsim de cendra al cap dels fidels que van a missa. Segons
la tradició, la cendra s'ha d'obtenir a partir de la cremació dels llorers i
palmons beneïts el diumenge de Rams de l'any litúrgic anterior i ha de ser
imposada al cap dels fidels.
La imposició de la cendra és un ritu de dolor i penitència, i és un signe
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que ja es troba en l'Antic Testament, com es pot comprovar en els llibres
de Jonàs (3, 1-10) i d’Ester (4,3). L'Església primitiva inicialment només
imposava la cendra als pecadors públics que se sotmetien al ritu, i que
després de la imposició abandonaven el temple. La reconciliació aleshores
es feia el matí del Dijous Sant. El papa Urbà VI va ampliar l'any 1091 la
imposició de la cendra a tots els fidels com a inici del temps quaresmal.
La cendra és símbol de caducitat de la condició humana, signe penitencial
i de conversió, que ha de ser l'aspecte dominant durant tota la Quaresma.
Durant la imposició de la cendra als cristians el sacerdot pronuncia les
paraules: "Recorda, home, que ets pols, i en pols has de tornar", o bé
“Converteix-te i creu en l’Evangeli”.

celebracions
◗ Missa amb les entitats andaluses. Aquest
diumenge, a les 11 del matí, Mons. Salvador Cristau,
Bisbe Auxiliar, presideix 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.
◗ Missa de cloenda de la Setmana de la Família.
Aquest diumenge, a les 8 del vespre, Mons. Saiz
Meneses presideix la Missa com a cloenda de la
Setmana de la Família que s’ha realitzat a la
diòcesi durant la setmana.
◗ Via Crucis. Cada divendres de Quaresma, a les
7 de la tarda, a la Catedral, tindrà lloc la pregària
del Via Crucis.
◗ Missa Familiar d’inici de Quaresma. Dissabte
vinent, dia 4 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, són
convocats especialment els infants de catequesi
i de l’esplai acompanyats, de llurs famílies, per a
la celebració de la Missa del primer diumenge de
Quaresma. Cada un dels dies de catequesi els
infants tindran també una celebració d’inici de la
Quaresma des del dimecres 1 de març fins al
dimarts 7 de març.
◗ Exèquies. El divendres dia 17 de febrer, a les 9
del matí, tingueren lloc les exèquies per la Sra. Maria
Elies Palà, que havia mort el dia anterior als 93
anys. Encomanem-la a la misericòrdia de Déu.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 20 de febrer,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans de Carme Galí Tormos. Al cel sigui.

activitats pastorals
◗ Trobada arxiprestal. El proper dissabte, dia 4
de març, a les 9 del vespre, en l’Hotel Milton tindrà
lloc la cinquena trobada arxiprestal dels cristians
de Terrassa, en aquesta ocasió sota la presidència
de Mons. Saiz Meneses. El preu del sopar és de
18 euros, una part del qual anirà destinat a la
Campanya de Mans Unides. Les inscripcions es
poden fer en el despatx parroquial.
◗ Recessos per a nois i per a noies. El proper cap
de setmana, del 3 al 5 de març la Delegació de
Joventut organitza un recés per a nois a la Casa
d’espiritualitat de Caldes de Montbui. Aquest cap
de setmana, del 24 al 26 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.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta mensual a benefici
de les activitats pastorals i especialment del
manteniment del temple. Es pot fer a través de les
col·lectes setmanals -com farem la setmana vinent-,
o a través de donatius al compte: 0182- 1786- 1302000130534 del BBVA, o bé fent-se subscriptor
amb les butlletes que es troben a l’entrada del
temple.
◗ Restauració de la imatge de la Mare de Déu dels
Dolors. Tal i com es va informar en el seu moment,
s'està realitzant la restauració de la imatge de la Mare
de Déu dels Dolors que surt en processó el Via Crucis
del Divendres Sant. El cost total és de 7.744 euros.
Les persones que vulguin col.laborar-hi poden
ingressar el seu donatiu en el compte de La Caixa
ES50-2100-3385-3122-0016-9536. A la Capella del
Sant Crist es poden trobar les butlletes.

CELEBRACIÓ DEL DIMECRES DE CENDRA, 1 DE MARÇ

Celebració de la Missa i imposició de la Cendra a la Catedral:
✣ A les 8 de matí
✣ A les 12 del migdia
✣ A les 8 del vespre, presidida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses. Bisbe de Terrassa
Recés de Quaresma a l’església de Sant Francesc:
✣ A 2/4 de sis de la tarda, Predicació de Mn. Fidel Catalán, presentant el Missatge de Quaresma d’enguany
del papa Francesc

✣ A les 6, Meditació personal
✣ A les 7, Sant Rosari i Benedicció amb el Santíssim
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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