
Amb el dimecres de s’inicia la 
quaresma, que pot ser resumida 
en dues paraules: "Conversió i 
penitència".  
La conversió és un tornar a Déu, 
i ens estimula a treballar fins al 
final pel Regne de Déu. I el con-
cepte "penitència", com a canvi 
de mentalitat, com a expressió 
de lliure i positiu esforç en el 
seguiment de Jesucrist, el Sen-
yor. 
El Dimecres de Cendra, es fa el 
signe de la creu al front amb les 
cendres obtingudes al cremar 
les palmes usades en el Diu-
menge de Rams previ.  
Es fa com a resposta a la Pa-
raula de Déu que ens convida a 
la conversió, com a inici i porta 
del dejuni quaresmal i de la 
marxa de preparació a la Pas-
qua. La Quaresma comença amb 
cendra i acaba amb el foc, l'ai-
gua i la llum de la Vetlla Pas-
qual. Mentre el ministre imposa 

la cendra diu aquestes dues ex-
pressions, alternativament: 
"Converteix-te i creu en l'Evan-
geli" (Cf Mc1,15) i "Recorda't que 
ets pols i a la pols tornaràs" (Cf 
Gn 3,19): un signe i unes parau-
les que expressen molt bé la 
nostra caducitat, la nostra con-
versió i acceptació de l'Evangeli, 
és a dir, la novetat de vida que 
Crist cada any vol comunicar-
nos en la Pasqua. 
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>> Dijous 27 de febrer de 
20.30h. a 21.30h.  Sessió de 
formació per a adults dins el 
programa dels “Dijous d’Adora-
ció i Formació”. El P. Xavier Ro-
dríguez ens farà una catequesi 
amb el títol: ”Batejar-se a la 
presó: Un capellà a la presó”.    

Activitats Llar d’Avis 
Dimarts 25 a les 18.15h. Ball 
de carnestoltes. 

Dijous 27 a les 18.15h. Berenar
-tertúlia: “Què és Omnium Cul-
tural”. 

†Vicens Vinyeta (aniversari)  †Antonio Lorente Amara (89)  

†Conchita Cuquerella (87)   †Josep Campmany Magnara (79) 

†Vicente Rubio Cuenca (89)  

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells 


