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 Any 28, núm. 12, Diumenge Setè de durant l’Any, 18 de febrer de 2007. 
 

 
 
 
 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació a partir de les lectures de la missa dominical. El proper dimecres 21 de 
febrer –Dimecres de Cendra- aquesta escola anirà a càrrec de la Germana Francesca, del Verbum Dei.  
 

GRUP DE MATRIMONIS DEL DILLUNS. Tindrà la seva trobada a la Sala de la Rectoria, demà 
Dilluns 19 de febrer, a les 21:30. Estudi de la Segona part de l’Encíclica “Deus Caritas est” de Benet XVI.  
 

CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS. Dimarts 20 de febrer, a les 18:00, al Centre Parroquial, com de 
costum.  
 

CENTRE PARROQUIAL. Demà dilluns, constitució de la nova Junta. Dimecres 21 de febrer, a les 
20:30, reunió del Consell de Delegats. 
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grups dels Dijous. El proper  15 de febrer, a les 21:00. Grup 
del Divendres. El proper 16 de febrer, trobada de Revisió de Vida, a les 21:00. Les trobades es fan a les 
Sales de la Rectoria. 
 

MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL. La gran família de l’Esplai parroquial i dels Joves us convida a la 
ja tradicional Calçotada, que tindrà lloc el proper Diumenge 25 de febrer, a l’Espluga de Francolí, al costat 
de l’Ermita de la Santíssima Trinitat. És obert a totes les altres  famílies que hi vulgueu participar. Poseu-
vos en contacte amb el Sr. Joan Grimalt o bé amb Mn. Joan. Junts celebrarem l’Eucaristia a primera hora de 
la tarda, en l’esmentada ermita. 
 

COL·LECTA DE LA CAMPANYA CONTRA LA FAM. Es van recollir 7.458,41 €. Gràcies a tots els 
qui hi heu col·laborat. Si algú no ha pogut fer la seva aportació encara hi és a temps.  
 
 

 
 

 
 

EL DIMECRES DE CENDRA,  
21 DE FEBRER, 

INICIEM EL CAMÍ DE LA QUARESMA 
AMB LA IMPOSICIÓ DE LA CENDRA DURANT LES 

CELEBRACIONS DE LA MISSA 
A LES 8:00, 10:00 I 20:15 

 
Les sis setmanes de Quaresma ens conviden a escrutar els desigs bons 
i dolents del nostre cor, a aprofundir la nostra relació amb el Senyor i 

a comprometre’ns més radicalment en la nostra vida cristiana.  
Es tracta d’un veritable pelegrinatge interior cap a la Pasqua,  

i Jesús és el camí que assenyala  la direcció a  seguir. 
 

Comença de nou: comença de nou a pregar en el teu cor. 
Comença de nou, sabent que l’esforç forma part de la vida. 

Comença de nou en la ferma esperança de la vida que ressorgeix. 
Comença de nou a caminar amb Jesús. 

Comença de nou en la fe, en l’esperança i en l’amor. 
Senyor, t’ofereixo aquestes setmanes de Quaresma: 
Que et pugui conèixer, estimar i servir més encara. 

 
 



 
ALMOINA, PREGÀRIA, DEJUNI 

 

El Dimecres de Cendra llegim un fragment de l’Evangeli de sant Mateu (6, 1-18) on Jesús parla de les tres 
pràctiques que concretaran el camí de la conversió: l’almoina, la pregària, el dejuni. Jesús assenyala, però, que 
no han de ser unes pràctiques que es fan perquè toca o per quedar tranquil. Sinó que han de venir de dintre, han 
de ser expressió del desig de renovar la fe i la vida cristiana. 
 
¿Com podem concretar, ara, aquestes tres pràctiques? 
 

Almoina: Donar del que tenim a qui ho necessiti. Ho podem concretar de tres maneres: 
 

• Donar diners. ¿Què aportem nosaltres al servei dels necessitats? Sigui a través de Càritas, del Centre Assís, 
d’entitats dedicades al Tercer Món, de grups d’ajuda fraterna i solidaritat. 

 

• Donar el propi temps. Visitant malalts o gent que està sola, o treballant en tasques de voluntariat o altres 
activitats socials o eclesials. 

 

• Donar acció de transformació social. O sigui, contribuir a fer que aquesta societat nostra sigui menys 
injusta: actuar en l’organització econòmica, social, política, en la defensa de la vida, dels drets de la 
persona i de la família. Actuar-hi, o almenys estar-hi sensibilitzats. 

 
Pregària: Viure amb més intensitat la relació personal amb el Senyor. Per exemple: 
 

• Buscar estones concretes (i ser-hi fidels) de silenci, curtes o llargues, per posar-se davant Déu i viure amb 
Ell els tràfecs de la vida i el desig de ser cristià. I si és possible, buscar algun dia unes hores de recés 
espiritual. 
 

• Llegir l’Evangeli, pregar amb els salms, litúrgia de les hores. Llegir-se les lectures de la missa de cada dia, 
i sobretot les dels diumenges (fer servir el Full Dominical). 
 

• Participar cada dia o alguns dies de la missa diària o, si hi ha a prop algun monestir, participar de la           
pregària de Vespres. Exercitació del Viacrucis, Exposició al Santíssim, etc. 

 
Dejuni: Privar-se d’alguna cosa, per manifestar que Déu és realment l’únic que és totalment valuós, i també    

per ajudar els necessitats amb allò de què ens privem. De les tres pràctiques, aquesta és potser la 
menys valorada. Però ara, en aquest temps de confort i de consum compulsiu, potser val la pena 
reivindicar-la més que mai. Per exemple:  

 

• La pràctica tradicional: abstinència de carn els divendres de Quaresma (i no substituir-la per un menjar       
millor o més car, sinó fer-ho tot més auster), i dejunar el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant,    
prescindint d’un dels àpats del dia. 

 

• Privar-se d’algunes coses: d’una estona fàcil de televisió, o de comprar aquell vestit, o d’aquell menjar 
que  ara prendria. I dedicar el temps estalviat (per exemple de televisió) a la pregària o a la convivència, a 
la participació en les conferències quaresmals. Dedicar els diners estalviats a l’ajuda als necessitats. 
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Paraules que diu en secret el celebrant durant la Missa (2). Abans de la Fracció del Pa i just després del ritus de 
Pau. Aquestes  paraules són: “Senyor nostre Jesucrist, fill del Déu viu, que per voluntat del Pare i amb la cooperació de 
l’Esperit Sant heu donat la vida al món amb la vostra mort. Pel vostre Cos i per la vostra Sang, allibereu-me de tot pecat i 
de tot mal. Feu-me sempre fidel als vostres manaments, i no permeteu que em separi mai de Vós”. 


