Quaresma de l’any de la fe

http://sjoan.valls.arquebisbattarragona.cat

tel i fax 977 60 00 13

Durant la Quaresma l’evangeli de Lluc ens revelarà el Déu Pare Bo i ple de Misericòrdia,
que acull a tots: el fill perdut i el fill de cor dur. Surt al nostre encontre amb l’abraçada a
punt, quan el nostre sincer penediment ens posa al camí del retrobament joiós amb Ell. En
el sagrament de la reconciliació el perdó de Déu ens omple de la seva pau, totalment... fins
als nostres racons més obscurs. Des del primer dia tinguem aquesta actitud de penediment
i acollim la invitació del Senyor i de l’Església: “Converteix-te i creu en l’evangeli” del
Perdó que et dóna Déu a mans plenes.

a/e:sjoan.valls@arquebisbattarragona.cat
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El temps de Quaresma i Pasqua d’enguany està marcada per l’any de la fe. Aprofitem-ho!

Acabat el camí quaresmal, els sants dies del Tridu Pasqual i el temps de Pasqua posaran
davant dels nostres ulls el Senyor mort, ressuscitat i glorificat per renovar la nostra fe en
Ell, camí que volem seguir, veritat que omple el nostre cor, vida que ens alimenta.
I en la darrera part del temps pasqual (tres darrers diumenges) prendrem consciència agraïda del do de l’Esperit Sant que ens uneix en una Comunió fraternal de fe i ens fecunda
per donar els fruits evangèlics que demostren que la nostra fe és viva.
Tres mesos de Quaresma i Pasqua (del 13 de febrer al 19 de maig) per refermar la nostra
professió de fe en Déu Pare de Perdó i de Misericòrdia, en Jesucrist, Germà i Pastor nostre, en l’Esperit, ànima de l’Església i foc que transforma les nostres vides.
Posem-nos en camí quaresmal vers la Pasqua! Que la Paraula ens maduri en una fe més
ferma i més viva en la fidelitat i en el testimoniatge.
Josep Bofarull, rector

actes especials
Dimecres de Cendra, dia 13 de febrer, celebració i imposició de la cendra, a les
10 del matí a sant Antoni i a les 8 del vespre a sant Joan
Dissabte 9 de març, a les 7 de la tarda, a la capella del Santíssim de sant Joan:
PREGÀRIA EN GRUP
Diumenge de Rams, 24 de març, a les 11,30 del matí, al Pati, BENEDICCIÓ DE
LES PALMES i CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA a sant Joan
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA, el dilluns sant, dia 25 de
març, a les 8 del vespre a sant Joan, i dimecres sant, dia 27 de març, a les 10 del
matí a sant Antoni

“CONFERÈNCIES FAMILIARS”, QÜESTIONS D’AVUI 2013
LLOC: A la sala d’actes de la Residència Santa Teresa, carrer Santa Teresa,4
HORA: A 2/4 de 9 del vespre.
- Dijous 28 de febrer, L’Atri dels Gentils, una iniciativa de llarg i profund abast
A càrrec d’Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i biblista.
- Dijous 7 de març: La Doctrina Social de l’Església sobre l’autodeterminació
de les nacions,
A càrrec de Miquel Barbarà, sociòleg i degà del Capítol de la Catedral de Tarragona.
- Dijous 14 de març, Les aportacions més fonamentals del Concili Vaticà II,

A càrrec de Joaquim Claver, teòleg i rector de la parròquia de Constantí.
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cada dimecres, des de les 10,30 del matí, a sant Antoni; cada dissabte des de les 7 de
la tarda i cada diumenge des de les 11, a sant Joan
CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DEL PERDÓ (personal)
La Quaresma és un temps especialment penitencial, més enguany que l’evangeli de sant
Lluc ens subratlla el capteniment misericordiós i perdonador de Déu Pare. El seu perdó
se’ns dóna amb eficàcia i abundor en el sagrament de la reconciliació, igual com ho feia
Jesús que acollia els pecadors i els donava la joia de la pau i del perdó

cada dimecres, de 2/4 de 8 fins a 2/4 de 9, a la rectoria de sant Joan (sala de la planta
baixa): ESTUDI DE L’EVANGELI DEL PROPER DIUMENGE
La lectura principal de la Paraula de Déu és l’evangeli del diumenge. Aquest espai setmanal ens ofereix una lectura aprofundida per la seva millor comprensió i una lectura
espiritual per l’aplicació a la vida.

cada dijous, a les 10 del matí, a sant Antoni:
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA I EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT (fins a les 12 del migdia)
El Senyor està realment present entre nosaltres en el Sagrament del seu Pa consagrat,
exposat cada dijous per afavorir una estona tranquil·la de pregària, reflexió i serenor de
l’ànima.

cada dissabte, a les 10 del matí, a sant Joan:
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA EN MEMÒRIA DE LA MARE DE DÉU DE
LA CANDELA I VENERACIÓ DE LA IMATGE
La Mare del Senyor guia els seus fills, que som nosaltres, en el camí de la fidelitat al seu
Fill. Tot l’any la venerem com a Mare de la Llum i en la Quaresma i Setmana Santa la
venerem com a Mare dels Dolors, a qui una espasa va traspassar la seva ànima, perquè
es revelin els sentiments amagats als cors de molts

cada dissabte, a les 7,15 de la tarda, a sant Joan:
VIA CRUCIS
Aquest acte pietós ens apropa al lliurament sacrificat que Jesús va fer de la seva vida per
fidelitat al Pare i per a nosaltres, demostrant així que no hi ha amor més gran que donar
la vida. Cada dissabte en pot ajudar a sentir-nos a prop dels germans sofrents amb sensibilitat solidària

cada dissabte, a les 8 de la tarda, a sant Joan:
PREGÀRIA DE VESPRES EN LA CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA DOMINICAL
La celebració de l’Eucaristia de cada dissabte comença amb la pregària de Vespres, en la
qual l’Església prega en el capvespre, lloant Déu pel dia que declina i, tot recollint l’experiència del que s’ha viscut,donar-li gràcies d’allò que ens ha donat i amb rectitud nosaltres hem acomplert.

