I totes tres, com a signe de la pròpia conversió del cor, per la qual morim al
nostre propi jo –l’home vell-, per a ressuscitar en Crist, l’Home nou.
Aquesta conversió del cor ha de venir coronada amb el Sagrament de la
Reconciliació, en el qual confessem els nostres pecats i rebem l’abraçada misericordiosa del Pare que ens perdona i ens omple de la seva gràcia divina.
Tan de bo aprofitem aquest “temps de gràcia” per a convertir-nos a Crist.
Mn. Josep Maria Manresa

NOTÍCIES I AVISOS
Els divendres de Quaresma,
Via Crucis a Sant Joan de Mira-sol
Durant la quaresma, cada divendres a les 19:15h.
es resarà l’exercici pietós del Via Crucis. A continuació, a les 20h., se celebrarà la Santa Missa.
Dijous vespre i dissabte matí,
adoració al Santíssim i confessions
Recordem que durant la Quaresma hi haurà:
* A Sant Cebrià de Valldoreix, cada dissabte al matí, després de la Missa
de 10h. s’exposarà el Santíssim fins a les 11:30h., restant el mossèn a la
vostra disposició al confessionari.
* A Sant Joan de Mira-sol, dijous al vespre, a les 19h s’exposarà el Santíssim Sagrament per a l’adoració eucarística, acabant amb la celebració de la
Missa a les 20h, com sempre. Durant l’adoració eucarística el mossèn serà
al confessionari.
Segon divendres de mes, adoració nocturna femenina
El proper divendres 11 de març tenim, com cada mes, l’adoració nocturna
femenina, a la Residència de les Germanes Missioneres. Comença a les
21:30h.
Conferència a Sant Joan Baptista de Mira-sol
El divendres 18 de març, a les 20:30h., hi haurà una conferència d’AIN
(Ajuda a l’Església Necessitada). El tema serà: “Els cristians al territori de
l’Islam”. Serà molt interessant!
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COMENÇA LA QUARESMA
Dimecres vinent comencem la Quaresma: quaranta dies que l’Església
ens ofereix per “seguir a Jesús”, que puja a Jerusalem cap a la seva Pasqua.
Ho farem amb el ritus de la imposició de la Cendra sobre el cap dels fidels a
totes les Misses, com a símbol de la humilitat i la penitència que hem
d’exercitar especialment en aquest temps.
A Israel, a l’Oest de Jericó, hi ha una muntanya desèrtica anomenada de
la Quarentena, on es va retirar Jesús impulsat per l’Esperit Sant, després de
batejar-se en el Jordà i abans de començar el seu ministeri públic. Quaranta
dies –amb les seves nits- en els quals Jesús es dedicà a la pregària i a una exigent vida de dejuni i penitència. També Moisès i Elies havien passat quaranta
dies per les muntanyes; i quaranta foren els anys que el poble jueu estigué en
el desert. També a nosaltres se’ns ofereixen enguany aquests quaranta dies,
aquesta Quaresma, un “temps de gràcia i conversió”, per seguir les petjades
de Jesús, que va cap a la seva Passió, Mort i Resurrecció.
L’objectiu d’aquest temps és que ens
convertim a Crist, que siguem més d’Ell;
temps, per tant, per a cercar-lo, trobar-lo,
tractar-lo, estimar-lo...
I què fer per aconseguir-ho? Jesús ens
ho digué ben clar: “Si algú vol venir amb
Mi, que es negui ell mateix, prengui la seva creu i em segueixi”. Els mitjans els tenim: el dejuni i l’abstinència –privar-se
una mica del menjar i d’altres coses supèrflues per a “dir no” a tants gustos i capricis
-; l’almoina –que és estimar amb obres
davant les necessitats de tants germans
nostres-; la pregària –que és temps per a
cercar més la presència de Déu, en el silenci del temple, si és possible davant el Sagrari, o bé a casa, al carrer o en el treball-.

