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Durant la Quaresma, en la qual el poble cristià es

prepara per celebrar la Pasqua i renovar la seva

participació en aquest misteri, es recomana vivament

a tots els fidels que cultivin l’esperit penitencial, no

sols internament i individual, sinó també

externament i social: aquest esperit penitencial pot

expressar-se per una major austeritat de vida, per les

divereses pràctiques que després s’indiquen a

propòsit dels divendres de l’any i per iniciatives de

caritat i ajuda als més necessitats portades a terme,

com a comunitat cristiana, a través de parròquies, de

Càritas o d’altres institucions similars.

El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma, i el Divendres Sant, memòria de la

Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, són dies de dejuni i abstinència. Els altres

divendres de Quaresma són també dies d’abstinència, la qual consisteix a no prendre carn,

segons l’antiga pràctica del poble cristià. A més, és aconsellable i mereixedor de lloança que,

per tal de manifestar l’esperit de penitància propi de la Quaresma, els fidels es privin de

despeses supèrflues, com són, per exemple, les menges o begudes costoses, els espectacles i

les diversions.

Els altres divendres de l’any, l’abstinència pot ser substituïda, segons la lliure voluntat dels

fidels, per qualsevol de les següents pràctiques recomanades per l’Església: lectura de la

sagrada Escriptura, almoina (en la quantia que cadascú cregui convenient en consciència),

altres obres de caritat (visita de malalts o afligits), obres de pietat (participació de la santa

missa, resar el rosari, etc.) i mortificacions corporals. La llei de l’abstinència obliga els qui

hagin complert 14 anys. La del dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59

anys.

Els Frares



AGENDA DE FEBRER-MARÇ

22 DE FEBRER

DIMECRES DE CENDRA: Missa i imposició de la cendra a les 11:00

VIA CRUCIS

Tots els dijous de Quaresma, des del dijous 2 de març fins al 30 de març

18 DE MARÇ

RECÉS DE QUARESMA, obert a tothom, a les 18:30.
S’acaba amb  la Missa de les 19:30

20 DE MARÇ

SOLEMNITAT DE SANT JOSEP: Missa a les 11:00

COL·LECTES DE GENER i FEBRER

8 de gener: 776,80 €
15 de gener: 455,03 €
22 de gener: 360,72 €
29 de gener: 397,80 €

5 de febrer: 315,53 €
12 de febrer: 288,15 €


