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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC
PER A LA QUARESMA - I
«Tot l’univers creat està atent esperant que es reveli d’una
vegada la glorificació dels fills de Déu»
Cada any, a través de la Mare Església, Déu «ens
concedeix d’esperar cada any amb alegria i conversió de cor
la celebració de la Pasqua. Així donats més intensament a
l’amor i al servei dels germans arribarem a ser plenament fills
de Déu per una participació més assídua dels sagraments que
ens han donat la vida» (Prefaci I de Quaresma). D’aquesta
manera podem caminar, de Pasqua en Pasqua, cap al
compliment d’aquella salvació que ja hem rebut gràcies al
misteri pasqual de Crist: «Hem estat salvats, però només en
esperança». Aquest misteri de salvació, que ja obra en

nosaltres durant la vida terrena, és un procés dinàmic que
inclou també la història i tota la creació. Sant Pau arriba a dir:
«Tot l’univers creat està atent esperant que es reveli d’una
vegada la glorificació dels fills de Déu». Des d’aquesta
perspectiva voldria suggerir alguns punts de reflexió, que
acompanyin

el

nostre

camí

de

conversió

la

propera

Quaresma.
1. La redempció de la creació
La celebració del Tridu Pasqual de la passió, mort i
resurrecció de Crist, cimal de l’any litúrgic, ens crida una
vegada i una altra a viure un itinerari de preparació,
conscients que ser imatge de Crist és un do inestimable de la
misericòrdia de Déu.
Si l’home viu com a fill de Déu, si viu com a persona
redimida, que es deixa guiar per l’Esperit Sant, i sap reconèixer
i posar en pràctica la llei de Déu, començant per la que està
inscrita en el seu cor i en la naturalesa, beneficia també la
creació, cooperant en la seva redempció. Per això, la creació
—diu sant Pau— desitja ardentment que es manifestin els fills
de Déu, és a dir, que aquells que gaudeixen de la gràcia del
misteri pasqual de Jesús gaudeixin plenament dels seus fruits,
destinats a assolir la seva maduresa completa en la redempció
del mateix cos humà. Quan la caritat de Crist transfigura la
vida dels sants —esperit, ànima i cos—, aquests lloen Déu i,
amb la pregària, la contemplació i l’art fan partícips d’això
també a les criatures, com ho demostra de forma admirable el

“Càntic del germà sol” de sant Francesc d’Assís. No obstant,
en aquest món l’harmonia generada per la redempció està
amenaçada, avui i sempre, per la força negativa del pecat i
de la mort.

Francesc, Papa.
HIMNO CUARESMAL
Te damos gracias, Señor,
porque has depuesto la ira
y has detenido ante el pueblo
la mano que lo castiga.
Tú eres el Dios que nos salva,
la luz que nos ilumina,
la mano que nos sostiene
y el techo que nos cobija.
Y sacaremos con gozo
del manantial de la Vida
las aguas que dan al hombre
la fuerza que resucita.
Entonces proclamaremos:
« ¡Cantadle con alegría!
¡El nombre de Dios es grande;
su caridad, infinita!
¡Que alabe al Señor la tierra!
Cantadle sus maravillas.
¡Qué grande, en medio del pueblo,
el Dios que nos justifica!» Amén.

CATEQUESIS
Diumenge 10 de març: Missa Familiar i Reunió de Pares
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dilluns i Dimecres: Catequesis per a joves i adults als locals
parroquials. 20:30h a 21:30h.
Dijous 14 de març: Adoració eucarística matinal de 9h a
13h.
Divendres 15 de març: Via crucis en el Temple Parroquial.
De de 18 a 18:30h
Tots els divendres de Quaresma: Abstinència de carn.
Excepte la obligatorietat per a menors d’edat fins als 14
anys o gent gran, des de els 59 anys.
Dissabte 30 de març: Sortida arxiprestal al Santuari de
Santa Maria del Collell.

