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 Any 28, núm. 14, Diumenge Segon de Quaresma, 4 de març 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 especialment recomanada en aquest temps de Quaresma, a partir de les 
lectures de la missa del diumenge. El proper Dimecres 7 de març, aquesta escola anirà a càrrec de la 
Germana Francesca, de Verbum Dei.  
 

VIACRUCIS ELS DIUMENGES A LA TARDA. Avui i com cada Diumenge de Quaresma, a les 18:15, 
practiquem l’exercitació del Viacrucis dins del temple. En acabar s’exposarà breument el Santíssim i es 
clourà l’acte amb la Benedicció. 
 

GRUP DE CONFIRMACIÓ. Ja tenim data per a la Celebració de la Confirmació. Serà el Diumenge 20 
de maig, a les 13:00. El Sr. Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach serà qui conferirà 
aquest Sagrament a una vintena de joves. El passat divendres, va tenir lloc la primera trobada de preparació. 
Tots aquells que hi esteu interessats, podeu venir el proper Divendres 9 de març, a les 19:30, a la Sala de la 
Rectoria. Per a més informació, adreceu-vos a Mn. Joan. 
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grups dels Dijous. El proper  8 de març, a les 21:00, 
participaran en la Segona Conferència quaresmal. Grup del Divendres. El proper 9 de març, a les 21:00, 
tindrà Estudi d’Evangeli des de l’experiència viscuda. 
 

CATEQUESI D’INFANTS. Celebració del Sagrament de la Reconciliació, el proper Dijous 9 de març a 
les 18:00, a la Capella de la Puríssima de l’església parroquial. 
 

RESSENYA DE LA PRIMERA CONFERÈNCIA QUARESMAL. Mn. Felip Juli, delegat per al 
catecumenat d’adults de l’Arquebisbat de Barcelona, va ser el conferenciant. També van intervenir dues 
“acompanyants” de catecúmens i un jove catecumen de 32 anys, casat i amb un fill, i que serà batejat, 
confirmat i “eucaristitzat” la propera Vetlla Pasqual a la seva parròquia. Va explicar el seu testimoni de 
conversió a la fe cristiana i va descriure amb joia el seu procés.     
 

 

CICLE DE CONFERÈNCIES QUARESMALS 
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La conferència tindrà lloc a la Sala de la Rectoria 
 

 (entrant per la Sagristia o bé per la Placeta del Roser)�
 
 

 
 

LA TRANSFIGURACIÓ 
 

“Jesús prengué Pere, Jaume i Joan i pujà a la muntanya a pregar. 
Mentre pregava es trasmudà l’aspecte de la seva cara”. 

 

Mentre prega Jesús es transforma. Contemplar transforma, l’home esdevé 
allò que esguarda amb els ulls del cor. La llum del Tabor ens és donada avui, i 

sempre, en la Paraula, en el Pa i en el vi, en l’amor. 
 

“Escolteu-lo”. 
Qui escolta Jesús, esdevé com Ell. Escoltar-lo significa ser transformats. 
La seva Paraula crida, fa existir, guareix, canvia el cor, fa florir la vida,  

dóna bellesa, és llum en la nit.  
 

 
 
 

 



RECONÈIXER AL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA LA 
DIGNITAT QUE LI CORRESPON 

 

Pel seu interès reproduïm –i traduïm- els paràgrafs dedicats al Sagrament de la Penitència per l’Arquebisbe de 
Pamplona, Mons. Fernando Sebastián Aguilar, en la seva carta “Cuaresma en tiempos de prueba” del passat 21 

de febrer. És important que els fidels coneguin quina és l’autèntica disciplina sagramental de l’Església i que 
refusin els abusos que, des de fa alguns anys,  s’estan produint en algunes esglésies i parròquies. 

 

Una segona dimensió de la Quaresma és la invitació al penediment i la penitència dels nostres pecats. Quan ens 
acostem a Déu, quan deixem que l’esguard de Jesús il·lumini la nostra vida, ens adonem dels nostres pecats, de 
les nostres faltes de pietat, de diligència, d’amor i de misericòrdia. Només reconeixent les nostres deficiències 
podrem alliberar-nos d’elles i millorar espiritualment. La pregària ens ajuda a sentir amb força la presència de 
Jesús en el nostre cor i veure en la seva presència la veritat de la nostra vida personal i espiritual. Som 
pecadors, i només podem aconseguir la veritat i la pau interior reconeixent les nostres faltes i demanant perdó a 
Déu per elles. 
 

Els cristians comptem amb la seguretat del perdó de Déu anunciat per Jesús, ofert per l’Església, en virtut de la 
seva passió i mort, mitjançant el sagrament de la penitència i del perdó dels pecats. L’Església ha rebut del 
Senyor l’encàrrec d’anunciar i concedir el perdó dels pecats en nom de Déu i de Jesucrist nostre Salvador. En 
virtut de la missió i de l’autoritat rebuda, ha ordenat la manera de celebrar i assolir aquest perdó de Déu 
mitjançant la celebració del sagrament. Ningú, cap sacerdot, cap grup, té capacitat per a modificar les normes 
de l’Església pel que fa a com celebrar aquest sagrament. El desconcert i els abusos existents a l’entorn 
d’aquest sagrament estan fent molt de mal en la vida de les parròquies i dels cristians.  
 

Els cristians han de saber que l’ordenament eclesial per a rebre el perdó dels pecats en el nom de Déu 
requereix la confessió personal dels pecats a un confessor autoritzat per l’Església i la manifestació d’un 
veritable penediment amb el desig sincer de l’esmena que ens prepara per a rebre personalment del confessor 
l’absolució dels pecats pel ministeri de l’Església i en nom del mateix Déu. Aquesta manera de celebrar el 
sagrament no es pot modificar ni substituir per altres formes anomenades comunitàries en les que se 
suprimeixen la confessió dels pecats i la recepció directa i personal de l’absolució en nom de Déu amb la 
fórmula prevista per l’Església. 
 

Quan celebrem aquest sagrament, els sacerdots som mers ministres de l’Església, humils instruments i 
servidors del Senyor. Els sagraments són veritables accions de Crist Salvador per mitjà del seu Cos que és 
l’Església. No tenim cap domini sobre ells. Ningú no pot modificar al seu gust la manera de celebrar-los sense 
risc de profanar-los i perdre la seva força santificadora. Qui actua d’aquesta manera comet una greu 
desobediència, enganya els fidels i fereix la comunió eclesial. 
 

Amb tota la meva autoritat i el més gran compromís de què sóc capaç, demano als sacerdots que segueixen 
impartint aquestes falses absolucions generals que desisteixin definitivament d’aquesta pràctica abusiva, 
greument il·lícita i perjudicial. Els fidels no han de donar crèdit als qui els convidin a celebrar el sagrament de 
la penitència en contra de les prescripcions de l’Església. Fem tots un  esforç en aquesta Quaresma per 
reconèixer al sagrament de la penitència la dignitat que li correspon en la vida de la comunitat cristiana i en la 
nostra pròpia vida personal. Cerquem en ell el perdó de les nostres culpes, facilitem als fidels la celebració del 
sagrament de la penitència de manera personal, amb una bona preparació, segons el ritus previst per l’Església, 
anunciem i celebrem el goig del perdó i de la pau. 
 Sense aquesta pràctica no hi pot haver creixement espiritual en els cristians ni aconseguirem mai promoure 
comunitats parroquials espiritualment vigoroses. 
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La Fracció del Pa: El gest de la fracció que Crist va fer en el darrer sopar donà el nom, en el temps dels Apòstols, a la 
Celebració de l’Eucaristia. Aquest gest de partir el pa significa que nosaltres, que som molts, formem un sol cos en la 
comunió d’un sol pa de vida, que és Crist, mort i ressuscitat per a la salvació del món.. 


