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CAP A LA PASQUA
La Quaresma és el temps de
preparació de la Pasqua. I el
conjunt que formen els temps
de Quaresma i Pasqua és el
centre de l’Any Cristià, perquè
és la celebració d’allò que és
central en la nostra fe: la mort i
la resurrecció de Jesucrist. Per
tant, la Quaresma forma part del
cicle pasqual, ja que la finalitat
no és la Quaresma en si, sinó la
celebració del Tridu Pasqual i la
Pasqua.
La Quaresma recorda el temps
de desert de Jesús i del poble
d’Israel, i significa que és un
temps de desert i de conversió
de l’Església per tal de buscar el
que és essencial en la nostra
vida, o sigui, la unió amb
Jesucrist i també celebrar la
Pasqua amb un cor ben disposat
a viure la nostra vida imitant la
vida de Crist, una vida d’amor,
una vida entregada.

així com el color morat dels

El temps de Quaresma s’inicia el
Dimecres de Cendra i finalitza el
Dijous Sant al migdia, ja que al
vespre s’inicia el Tridu Pasqual.
Durant la Quaresma s’omet
l’himne de “Glòria” i el cant de
l’“Al·leluia”, i és també un
temps d’absència de decoració,
sobretot de flors a l’església,
per tal de donar relleu a
l’austeritat pròpia d’aquest
temps,

coses que ens agraden però que

ornaments, un color més aviat
apagat i fosc que contrastarà
amb el blanc lluminós de la
Pasqua.

La Quaresma és un temps de

MISSES
SANT FRANCESC
Dilluns a dissabte 19.30h
Diumenge 11, 18* i 19.30h
SANT AGUSTÍ
Dilluns a dissabte 19h
Diumenge 12*, 13 i 20h*

renovació espiritual per a

* castellà

conversió, de revisar la nostra

DESPATX
PARROQUIAL

l’Església. És un temps de

vida a la llum de la Paraula de

Déu. No és només un temps de

mortificació, de desert, sino de

buidar-nos totalment per tal de
deixar-nos omplir per la gràcia
de Déu, per tal que caminem

Dilluns a divendres 17 a 19h
Certificats i expedients,
dimarts i dijous de 18 a 19h

cada dia més en el camí de la

CÀRITAS

Jesuscrist vivia; és per això que

Repartiment dimarts a les
16h
Despatx amb cita prèvia

conversió, per tal de viure com
l’Església ha donat tres grans

mitjans per a viure aquest temps
quaresmal: la pregària, el dejuni
i l’almoina. En definitiva,

intensificar la pregària, dejunar
de certes coses, abstenir-se de
potser són insignificants o

supèrflues, i estar molt atents a
les necessitats dels altres,

especialment dels pobres, per

tal que progressem en la nostra
vida, anant a allò que és

essencial: la nostra unió amb
Jesucrist.

Text del Centre de pastoral litúrgica
de Barcelona.

ALTRES
Confessions, mitja hora
abans de cada missa.
Dll, dm i dj a partir de les
18.30h
Festius també durant la
missa
Rosari, de dilluns a
dissabte a les 19h
Adoració, dilluns de 18.30
a 19.30h
Primer divendres de
mes 12 hores amb el
Senyor, de les 20h fins a
les 8h de dissabte (missa)
Comunions malalts,
divendres al matí
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IMATGES DEL MES

PROYECTO AMOR CONYUGAL
Es un projecte molt maco, que ajuda molt tots els matrimonis: els que porten
poc temps o els que porten més de 25 anys.

Tinguin problemes o no, ja que ens fa créixer i seguir construint la relació
matrimonial.

Tot des de la fe i amb una perspectiva que està ajudant a moltes parelles a ser
més felices, i estar més units per caminar junts a la vida.
L'anunci serà el dia 23 a les 20h.

CÀRITAS I UCRAÏNA
Al llarg del mes, han estat molt

estat l'enviament de tres

situació bèl·lica a l'Ucraïna.

medicaments i altre material

diverses les respostes a la

Aquest conflicte ens ha copsat a
tots i ens hem preguntat què
podem fer a nivell personal i
parroquial per a millorar la

situació de tantes persones que
pateixen a causa de la guerra.

XERRADES QUARESMAL

Aprofitant la bona relació amb la
comunitat catòlica ucraïnesa de

la parròquia de sant Pau, des de
CIT es va tirar endavant un

projecte de recollida i enviament
de medicaments. El resultat ha

TROBADA CATEDRAL

SENYOR

UCRAÏNA

sanitari de primera necessitat.

També hem col.laborat amb el

gremi d'hostalers de Tarragona

en la seva campanya de recollida
d'aliments, que s'han enviat a
Ucraïna a través del Banc

d'Aliments. En aquesta campanya

el nostre suport ha estat logistic i
de coordinació.

Qui vulgui ajudar els damnificats
ho pot fer fent un ingrés en el

compte que Càritas diocesana ha
preparat.

AGENDA DEL MES
Dia 1

24 HORES AMB EL

furgonetes plenes fins a dalt de

Dia 7
Dia 8
Dia 10
Dia 11
Dia 12
Dia 14
Dia 15
Dia 16
Dia 17
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27

5è divendres de quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar la
missa a les 19.30h
Adoració. 12 hores amb el Senyor. De les 20.30h fins a les 8h de
dissabte (missa). Recés eucarístic fins a les 22.30h
24 hores amb el Senyor a Torreforta, de les 19h a les 20h de dissabte
Acte penitencial de Quaresma, a les 19h
6è divendres de quaresma. Via Crucis amb els Natzarens en acabar la
missa a les 19.30h
Diumenge de Rams. Benedicció dels rams a les 10.45h
Missa crismal. Catedral a les 10.30h
Missa a les 19h. En acabar, Via Crucis i processó amb els Natzarens
Dijous Sant. Missa de la cena del Senyor 19.00h. Hora santa 20.30h.
Divendres Sant. Via Crucis 11.30h. Acció litúrgica 12h.
Dissabte Sant. Vetlla pasqual 20h.
Diumenge de Resurrecció. Horari de misses de diumenge
Sant Jordi. Anunci del "Proyecto amor conyugal" a les 20.15h
Diumenge de la Divina Misericòrdia
Inici del tridu en honor de la Mare de Déu de Montserrat
Vetlla de Montserrat a les 20.30h
Mare de Déu de Montserrat

