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Amb la benedicció e imposició de la
Cendra, el dimecres varem iniciar la
Quaresma. Ja estem a la tercera setmana
de Quaresma, i la nostra reflexió ens
porta del penediment de les nostres
culpes, a la conversió de les nostres vides.
Un temps de gràcia per refer la unió
de la nostra comunitat parroquial. La
penitència que agrada a Déu es que
alliberem a les persones de tota mena
d’esclavitud.
La atenció mes eficaç als desvalguts.
No es tracta de lluir la nostra bondat,
sino actuar com Déu vol, i perquè Ell,
que veu en el secret, sigui el qui
recompensi els nostres esforços.
La Quaresma s’assembla a un camí
de desert, difícil, emboltat de silenci, i
on retrobem la força per vèncer la
temptació.
El 10 d’abril estarem celebrant la
festa de Rams. Inici de la Setmana Santa.
Bona i profitosa Quaresma!

El nostre arxiprest, camí d’Ucraïna. Mn.
Joan Garcia, de conductor, junt a tres mes.

Ahir, dissabte, dia 19 de març, es
celebrà Sant Josep. l’espòs de Maria.
Patró de tota l’Església, Patró de la
Bona Mort i Patró del Seminari.
Figura molt important a la Història
de la Salvació, ja que va rebre la missió
per part de l’àngel en un somni que es
fes càrrec de Maria a casa seva, i que
cuidés del nen que ella habia concebut
per obra de l’Esperit Sant.
Es figura del qui fa la voluntad de
Déu en l’anonimat. Sense
protagonismes.

Catequesi d’adults Arxiprestal
Parròquia de Sant Cebrià.
Carrer Arenys,65
dimecres, 19,30 hores
23 març
6 abril

La Moreneta

REFLEXIÓ: DOM. SANTIAGO AGRELO

El P. José Ignacio Arrinda, i la
comunitat, ens han regalat una imatge de
la Mare de Déu de Montserrat.
Estaba a l’esglesia dels Trinitaris al
Carrer Torrent de Can Vidalet, num 1,
junt a la Travessera, al barri de Gràcia.
Els Trinitaris marxen de Barcelona i
ens la han ofert, com un preciós regal, a
través de la Goya. Moltes gràcies!!

El Vicenç de Pablo ens ha fet arribar
una interessant reflexió en aquesta
Quaresma, de la que n’em fet un resum.
Parla el bisbe emèrit de Tanger, Don
Santiago Agrelo.
«Una altra guerra ha portat a les
nostres cases imatges de destrucció.
Ruines de ciutats colpejades com
objectius militars.
Ens deixa corpresos i esmaperduts
que la voluntat d’un sol home pugui en
un moment fer fora de la normalitat a
milions de persones.
Hi ha agressors. Molts pateixen. No
jutgem. Europa obre les fronteres i un
milió o mes, de persones creuen les
fronteres. L’Europa dormida? o
interessada? que acostuma a ser .
Ens obstinem a ignorar-ho però ... a
Melilla rebutgem sense pietat a germans
nostres que fugen d’altres guerres,
d’altres horrors. Es fa un us criminal de la
mentida. Es pinta de perillosos criminals
a les víctimes i tot per justificar-nos.
No ha de ser així entre els fills de
Déu.
El camí de la Quaresma ens invita a
conversió.
***
La col·lecta d’aquesta setmana es destina
al Seminari Diocesà de Barcelona.

www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

