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CONVERTEIX-TE I CREU EN L’EVANGELI
Dimecres que ve alhora de la imposició de la cendra
junt amb les paraules “Pols ets i en pols et tornaràs”
se’ns ha dit també aquest altre missatge “converteix-te i
creu en l’evangeli”, el gest que hi acompanya és el de
besar el llibre dels evangelis. En iniciar el temps de
Quaresma se’ns recorda que ens cal girar-nos vers
l’evangeli

i

anar

purificant

tantes

actituds

que

reconeixem que son poc cristianes.
L’Evangeli no és només un llibre de records sobre
Jesús, una espècie de biografia on recordem detall a

detall la vida del Senyor. És més que això, és el resultat
de l’experiència de Fe dels deixebles que van conviure
amb Jesús. Aquesta experiència tenyida de records
històrics i reals són unes veritables catequesis dirigides a
aquells homes i dones que cercaven un sentit a les
seves vides i que potser havien sentit parlar de Jesús
però que desconeixen essencialment qui era i quin era
el seu missatge. Unes catequesis perquè creguessin en
Crist i poguessin acollir la salvació. Perquè acceptessin
l’amor de Déu manifestat en el seu Fill i configuressin la
seva vida en el seguiment vers Ell. És per això que
l’evangeli durant la història ha sigut el fonament per a la
conversió de tants sants des de Sant Antoni de Pàdua
fins a Santa Teresa de Calcuta. Reconeguem-ho
l’Evangeli té força. Que important és deixar-se captivar
pel seu missatge per posar-se en la pell dels deixebles,
que amb prou feines entenien el Senyor. Doncs és així
que fem experiència que paraula del Senyor no és lletra
morta

i no és el record de temps passat que anem

recordant cada setmana sinó Paraula viva i actual.
Us convido durant aquests temps de Quaresma ha
rellegir de forma agraïda l’evangeli. Veniu una estona
abans de la Missa per a meditar-lo i deixar-se interpel·lar

pel Crist i preguntar-se; Senyor que em vols dir en
aquesta paraula?. Només d’aquesta manera ajudats
per l’Esperit Sant podem estar en disposició d’anar
canviant aquells aspectes encara poc evangèlics del
nostre estil de viure.
Aprofitem aquest temps de Quaresma i deixem-nos
convertir pel Senyor. Serà la millor manera de gaudir i
celebrar la joia de la Pasqua.
Mn. Ricard, rector.
ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
DISSABTE 3 DE MARÇ
SORTIDA ARXIPRESTAL A CERVERA.:visita de la Parròquia
de Santa Maria, a la Universitat, missa a l’Església de
sant Antoni i dinar fratern. Preu 35€. Sortirem a les 8h del
matí, ja us indicarem el lloc i tornarem vers les 18h.
DISSABTE 10 DE MARÇ
SORTIDA A LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA: Horari tarda-nit.
De 17h a 21:45h. 2 de març data màxima per apuntar.
Ja informarem als interessats sobre el preu.
DIFUNTS
Dimarts 13 de febrer: Dif. Ricard Hernández Valls.
Divendres 16 de febrer: Int. Dif. Dulce Fernández Garcia.

SANTORAL
Lunes 12 de febrero. Santa Eulalia, virgen y mártir.
Memoria.
ACTIVITATS DURANT LA SETMANA
Dimecres 14 de febrer:
a les 19h. Missa i imposició de la cendra.
Comença el temps quaresmal. Dejuni i abstinència per
tots els fidels, exceptuant els infants fins als 14 anys i els
majors d’edat des de els 59 anys.
de 19:30h a 20:30h. Grup d’estudi de la Bíblia.
Dijous 15 de febrer:
de 9h a 13h. Adoració del santíssim matinal.
de 18 a 18:30h. Via Crucis pel temple parroquial.
Dissabte 17 de febrer.:
a les 21:30h als locals parroquials. Trobada de
formació per famílies seguint el llibre de Jesús de
Natzaret, Des de la entrada de Jerusalem fins a la
Resurrecció, de Benet XVI. Capítol primer.
Diumenge 18 de febrer: Benedicció dels tres tombs de
Sant Antoni a la sortida de Missa.

