Dejuni i abstinència
Són dos signes de la Quaresma,
temps penitencial, que l’Església manté per als majors de 14
anys i menors de 60 en determinats dies. La primera accepció
dels mots dejuni i abstinència fa
referència als aliments, però no
hem d’oblidar mai el sentit últim
d’aquesta “norma”. La finalitat
del dejuni cristià és viure de manera solidària els sofriments de
Crist i, per tant, els de la humanitat sencera, alliberant-nos de
tot allò prescindible que ens pot
dificultar el seguiment de Jesús

i la pròpia conversió.
Un dia de dejuni i abstinència
ens ajudarà a valorar la sobrietat i recordar aquells que dejunen sempre per manca d'aliments, a causa de la pobresa. El
dejuni hauria d’incloure necessàriament tot allò que és
prescindible: activitats, aficions,
ús excessiu de les noves tecnologies, per tal que sigui veritablement una ajuda a la nostra
conversió i atenció als més
desafavorits.
Mn. Carles Cahuana, rector

CELEBRACIONS DEL DIMECRES DE CENDRA — 17 de febrer 2021
Missa familiar a les 17:30h
Missa a les 20h
La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha publicat una
nota en què explica la modificació del ritus del Dimecres de Cendra, adaptant-se a
les mesures de seguretat sanitàries establertes en aquest temps de pandèmia.
Tal com es llegeix en la nota difosa per la Congregació, «pronunciada l’oració de
benedicció de les cendres i després d’aspergir-les, sense dir res, amb l’aigua beneïda, el prevere es dirigirà als presents, dient una sola vegada i per a tots els fidels, la fórmula del Missal Romà: "Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli". Després,
el prevere es netejarà les mans i es posarà la mascareta per protegir-se el nas i la
boca. Posteriorment, imposarà la cendra a aquells que s’acostin a ell [..] El prevere prendrà la cendra i la deixarà caure sobre el cap de cada un, sense dir res».

Informacions
Mesures anti-Covid
Per tal de mantenir l’església
desinfectada caldria el suport
de 5 voluntaris que, després de
cada missa, es dirigissin a la sagristia i ens ajudéssin a netejar
els bancs i els llocs més suscep-

tibles de ser tocats amb les
mans. Seria ideal que no fossin
sempre els mateixos i que entre
tots féssim nostra aquesta respo nsab il ita t . Mo lt íssi me s
gràcies per la vostra
col·laboració!

Agenda parroquial
Via Crucis
Durant aquesta Quaresma celebrarem els viacrucis a dins el
nostre temple, els divendres a
les 19:30h i els diumenges en
acabar la missa del migdia, és a
dir, cap a les 13:15h. Us convidem a participar-hi!
Missa amb infants
Atès l’increment del nombre dels
fidels que participen en la missa
vespertina dels dissabtes, i per
tal de mantenir espais més amples de seguretat entre les per-

sones, a partir de dissabte dia
20 de febrer i mentre durin les
restriccions d’aforament, celebrarem una missa els dissabtes
a les 18h dirigida principalment
als infants de la catequesi i, per
extensió, a famílies amb infants.
Pregària de Quaresma
Durant el temps quaresmal, reprendrem les pregàries que fèiem els dimarts després de la
missa del vespre. La propera serà dimarts dia 22 de febrer.

Intencions de missa
Dissabte 13 - Esposos Ermenegild Martí Riera i Alicia Olivé Muntada
Diumenge 14 Dilluns 15 - Carme Garcia Galiay i Conxita Pliego (aniv.)
Dimarts 16 - Carmen Ollé Benach

Dimecres 17 Dijous 18- Francesc Roca (6è aniv.)
Divendres 19– Laura Nájera Reyes

