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Del 23 al 29 de febrer

CENDRA QUE ES TORNARÀ LLUM
La cendra és signe de la caducitat de les
coses materials que, molt sovint, ens
preocupen tant que oblidem les més
importants.
Rebre el dimecres la cendra sobre el
cap és un signe que ens allibera. Amb
ell reconeixem el valor “just” de les coses
de la terra que totes passen, i com, amb
molta freqüència, ens angoixen i ens
preocupen tant, que ens treuen el temps i
les ganes dels valors espirituals i de la
relació amb Déu que dura sempre.
Per això al rebre la cendra ens posem
en camí de conversió. Volem sortir
d’aquesta situació. Volem posar ordre a
la nostra vida. Volem tornar a donar-li a
,
Déu el lloc
primer i llavors tot el demés
s’ordena adequadament.
La falta de felicitat, de plenitud en les
nostres vides pot venir del desordre
interior on els sentiments, les passions,
les preocupacions i les ocupacions i la
fe estant. revoltes i sense concert.
Amb aquest caos interior, on cada cosa
pugna pel primer lloc, l’home es dispersa
i no se sent bé.
La Quaresma és l’oportunitat de tornar
cap a Déu. De posar a Ell com a centre
de la nostra
vida i amb Ell tornarà la pau i
el ordre dins de nosaltres.
Rebre la cendra ens fa més lliures
perquè conscientment volem deslligarnos de l’esclavitud de moltes coses i
viure la llibertat dels fills de Déu.
Aprofitem molt aquesta propera
Quaresma perquè és Déu mateix qui ens
regala l’oportunitat de viure-la.
Comencem amb cendra el nostre camí
que l’acabarem amb la llum joiosa de la
Gran Vigília de Pasqua.
.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El
dimarts dia 25, tornarem a viure una diada d’adoració
al Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h. de la
tarda.

Dimecres de Cendra. Aquest dimecres, dia 26 de
febrer, a les 19’30 h., tindrem la celebració on tota la
família parroquial ens apleguem per començar junts la
quaresma rebent, sobre el cap, la cendra. També a les 8 del
matí, a la capella de la clínica Terres de l’Ebre (Alianza)
tindrem la missa amb la imposició de la cendra.

Reunió del Consell de Pastoral.- El dimecres
dia 26, a l’acabar la missa tindrem reunió del consell
pastoral de la parròquia.

Vida Creixent. El dijous dia 27, a les 16 h, i al saló
parroquial tindrem la reunió mensual d’aquest grup.

Viacrucis. A partir d’aquest divendres i durant tota la
quaresma, tots els divendres, a les 19 h., tindrem la
celebració del Viacrucis a la parròquia.
Sobre el dejuni i abstinència. El dimecres de cendra i
el divendres Sant són dies de dejuni i abstinència. Els
divendres de quaresma són només d’abstinència.
El dejuni és fer només una sola menjada forta al dia,. És per
a tots els majors d’edat fins haver complert els 59 anys.
L’abstinència és no menjar carn i els diners que s’estalvien
d’aquests privacions voluntàries donar-ho als més pobres.
És per a tots a partir dels 14 anys.

Adoració Nocturna. El dissabte vinent, dia 29, a
l’acabar la missa de la tarda tindrem una estona
d’adoració al Santíssim.

Recés Parroquial de Quaresma. – El dissabte,
dia 7 de març, tindrem el recés parroquial. Serà, com
sempre, a les Teresianes de Jesús.
Començarà a les 10 h. i durarà fins la 13’30 h. També
hi ha la possibilitat de quedar-se a dinar per als qui ho
vulguin. Passeu pel despatx per apuntar-vos i així

sabrem, poc més o menys, què hem de preparar.

Mossèn Ramon

Diumenge VII del temps de durant l’any

Déu omnipotent, feu que, per la meditació assídua del bé,
complim de paraula i d’obra la vostra voluntat.

LAS VIRTUDES (III)
¿Cuáles son las principales virtudes
infusas?
Las principales virtudes infusas son la fe, la
esperanza y la caridad, que toman el nombre
de virtudes teologales porque se refieren
directamente a Dios.
¿Qué es la fe?
La fe es la virtud teologal mediante la cual
creemos firmemente lo que Dios ha revelado
y la Santa Iglesia nos propone como
verdades que hay que creer.
¿Qué es la esperanza?
La esperanza es la virtud teologal gracias a la
cual deseamos y aguardamos la vida eterna
que Dios nos ha prometido, y las ayudas
necesarias para obtenerla.
¿En qué se funda nuestra esperanza?
Nuestra esperanza se funda en la
misericordia de Dios y en los méritos de
Jesucristo, Nuestro Salvador.
¿Qué es la caridad?

La caridad es la virtud teologal mediante la cual
amamos a Dios sobre todas las cosas en cuanto
bondad infinita que nos llama a participar de su
misma vida mediante la gracia, y amamos al
prójimo como a nosotros mismos por amor de
Dios.
¿En qué medida debemos amar a Dios?
Debemos amar a Dios con todo el corazón, con
toda el alma y con todas las fuerzas, es decir, sin
medida.
¿Hay un grado mínimo en la caridad?
La caridad exige como mínimo que se esté
dispuesto a renunciar a cualquier bien creado
antes de ofender a Dios con el pecado mortal.
¿La caridad puede alcanzar la perfección en
esta vida?
Se dice que en esta vida la caridad es perfecta
cuando excluye no sólo todo pecado mortal o
venial deliberado, sino también todo aquello que
puede impedir amar a Dios con todo el corazón.
El cristiano que ha alcanzado este grado de amor
vive en plenitud las bienaventuranzas
evangélicas.
(Cf. https://www.aciprensa.com/moral/virtudes.htm)

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns, 24

San Modesto

24

San Donato

25

San Alejandro

26

San Hipólito

27

San Roman

28

San Oswaldo

29

San Rosendo

1
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dimarts, 25

dimecres, 26

dijous, 27

divendres, 28

“No seré el
dueño del
mundo, pero
soy el hijo del
Dueño”

8’00 h
19’30 h
8’00 h.
19’30 h Persones associades, vives i difuntes de la visita
domiciliaria de les capelles de la Sgda.Família.
8’00 h
19’30 h Pels joves i catequistes
8’00 h
19´30 h Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés
,
8’00 h.
19’30 h Suf. Maria Rovira

dissabte, 29

8’00 h
19’30 h. Suf. Maribel Velázquez Santiago
Suf. Daniel (aniv.)
Suf. José Lafarga
Suf. Joan Malrás Viña.

Diumenge, 1

9’00 h.
12’00 h Suf. Pedro Bellobí
Suf. Pepita Sol (aniv.)
19:30 h. Per tot el poble.
.

