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Per un cristianisme
sempre renovat
Dijous 22 de febrer:

A 500 anys de la Reforma Protestant
Lluís Busquets i Grabulosa.
Escriptor, professor i periodista.

Dijous 1 de març:

Ramon Llull, entre l’acció i la contemplació
Albert Soler Llopart.
Del Centre de Documentació Ramon Llull (Universitat de Barcelona)

Dijous 8 de març:

Cinc reptes per a una ‘Església en sortida’
Xavier Casanovas.
Director del Centre d’Estudis “Cristianisme i Justícia”

Totes les sessions seran
de les 21:30 hores fins a les 23:00 h,
a la Sala d’actes de la Parròquia
TOTS HI SOU CONVIDATS!

Ha mort mossèn Francesc Mestre
El passat dimarts 6 de febrer va morir a Piera
(l’Anoia) mossèn Francesc Mestre i Saura a l’edat
de 90 anys i es va fer la celebració de les seves
exèquies el passat dijous 8 de febrer, a 2/4 de cinc
de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria
de Piera. Recordem que mossèn Francesc Mestre
fou rector de la nostra parròquia de Santa Maria del
Taulat durant sis anys, de l’any 1984 a l’any 1990.
Ell va venir de rector en substitució de mossèn
Josep Serrano i Vidal, que tot just acabava de marxar
de missioner a Xile. L’any 1990 ens va deixar en ser
nomenat rector a Santa Maria de Piera (l’Anoia) i el
va substituir mossèn Jaume Duch i Fumador, del 1990
al 1994.
Mossèn Mestre havia nascut el 8 d’agost de l’any 1927 a l’Hospitalet de
Llobregat, fill d’una bona família treballadora. Com la seva generació va patir d’infant
la guerra. Va estudiar al Seminari de Barcelona i a Roma. Mossèn Mestre tenia una
gran vocació d’historiador i eren molt freqüents les seves anades a Roma, normalment
al setembre, per estudiar la figura del bisbe de la Seu d’Urgell Josep Caixal i Estradé
(El Vilosell 1803 - Roma 1879). Aquests darrers anys estava jubilat tot fent equip amb
els capellans de Piera i vivia a la Residència Sant Bonifaci de Piera.
Encomanem molt entranyablement la seva ànima a les mans de Déu i li
demanem que, des del cel, intercedeixi per tots nosaltres i per la nostra comunitat.

L’espiritualitat de la Quaresma a la nostra comunitat:
Dimecres passat, 14 de febrer, vam començar un període que culminarà en la
Pasqua, la celebració central del misteri cristià. Per preparar-nos, la litúrgia de
l’Església ens proposa un temps especial, la Quaresma. És un temps per al silenci, la
reflexió, la pregària.
Som convidats a fer una cosa avui molt necessària; parar el procés sovint massa
atrafegat de la nostra vida, retrobar-nos amb nosaltres mateixos i fer-nos conscients
de la nostra realitat. Som convidats a fer silenci, a parar el brogit de la nostra vida
diària, a callar les nostres acusacions als altres i les excuses de les nostres febleses i
indignitats. Som cridats a tornar-nos a fer conscients de la nostra realitat, de la nostra
grandesa i de les nostres febleses i limitacions.
La cendra és el signe senzill i eloqüent de la feblesa, la senzillesa retrobada i el
ridícul de voler-nos enganyar davant dels altres, de nosaltres mateixos i de Déu.
Tota aquesta tasca espiritual forma part de la nostra Quaresma cristiana i pot
semblar que són actes devocionals propis només dels cristians, però al fons no són
sinó experiències necessàries de vida i responsabilitat humana.
És la manera cristiana de fer el camí, sovint dolorós, cap a un mateix, que tota
persona humana està cridada a fer.

L’accent cristià és que aquest retrobament personal obre l’esperit a acollir el
missatge de l’amor salvador de Déu que se’ns dona en la mort i la resurrecció de
Jesús, que ens allibera de la nostra mesquinesa i ens fa persones.
Gaspar Mora

VIA CRUCIS
Recordeu que durant el temps de Quaresma cada dimecres, a les 19:30 hores -mitja
hora abans de la missa de les 20:00 h- es fa la pregària del Via Crucis. Aquesta és
una manera tradicional d’anar seguint els darrers passos de la vida de Jesús, camí del
Calvari, en 14 escenes (o estacions). Aquest camí de
patiment i de dolor de Jesús, acompanyat de la pregària,
ens pot ajudar a compadir-nos de tant dolor i patiment
com hi ha també en el nostre món d’avui i poder veure-hi
el rostre de Jesús desfigurat en tantes persones trencades
per la vida, pel mal i per la injustícia.
Aquest any seguirem les reflexions del Via Crucis
que el Santuari de Montserrat ens suggereix entre les
seves propostes pastorals. Es tracta d’“El Camí de la
Creu” tot seguint les escenes i les paraules de Jesús
“segons l’evangeli de Sant Joan”.
Esperem que aquesta estona de pregària setmanal
pugui ser una molt bona oportunitat per fer reviure en
nosaltres aquesta mirada i sensibilitat que hauríem de
tenir de cara a tots aquells que entre nosaltres pateixen. Ells són el rostre de Crist!

MEDITACIÓ i PREGÀRIA
Recordeu també que tots els dimecres, de les 20:45 a les 21:15 hores, hi ha un
grup de persones a la capella del Santíssim que fan una pregària de silenci i
contemplació, molt senzilla, en la penombra, davant de dues espelmes, dues icones i
una mica d’encens. El més important és l’ambient de recolliment que es crea gràcies
al silenci. Només cap al final es llegeix una breu frase sobre la qual cadascú en pot
repetir una paraula.
També, quinzenalment, els primers i els tercers dimarts de cada mes, de
les 20:30 a les 21:00 h es fa una pregària més acompanyada, a partir de la Paraula
de Déu i dels fets de la vida, recitant un salm i una pregària, tots escoltant una música
suau i amb la possibilitat també d’escoltar les pregàries dels assistent. S’acaba amb
un parenostre. Les properes pregàries seran els dimarts 20 de febrer, 6 i 20 de març, i
3 d’abril.
_____________________________________________________________________

Breu calendari per al febrer i març del 2018
FEBRER del 2018
Diumenge 18

PRIMER DIUMENGE de QUARESMA
- MISSA FAMILIAR a les 11:30 h, preparada pels de 2n curs

Dilluns

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

19

Dimarts

20

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres 21

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Dijous

CATEQUESI d’ADULTS: “A 500 anys de la Reforma Protestant”, per
Lluís Busquets i Grabulosa, escriptor, professor i periodista.
De les 21:30 a les 23:00 hores.

22

Dimecres 28

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

MARÇ del 2018
Dijous

CATEQUESI d’ADULTS: “Ramon Llull, entre l’acció i la
contemplació”, per Albert Soler Llopart, del Centre de Documentació
Ramon Llull de la Universitat de Barcelona.
De les 21:30 a les 23:00 hores.

1

Dimarts

6

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres

7

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Dijous

8

CATEQUESI d’ADULTS: “Cinc reptes per a una ‘Església en
sortida’”, per Xavier Casanovas, Director del Centre d’Estudis
“Cristianisme i Justícia”. De les 21:30 a les 23:00 hores.

Divendres

9

Reunió del grup de PASTORAL de la SALUT, a les 17:00 hores

Diumenge 11
Dimecres 14

MISSA FAMILIAR a les 11:30 h, preparada pels nens i nenes del 1r
curs de la Catequesi de preparació per a la Primera Comunió
VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18 – ROMERIA a MONTSERRAT
Recordeu que el diumenge 18 tenim l’Eucaristia del nostre
arxiprestat a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat
a les 16:30 h de la tarda. Tots hi sou convidats!
Dilluns

19

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

20

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres 21

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Divendres 23

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA de la PENITÈNCIA,
a les 21:00 hores.

Diumenge 25

DIUMENGE de RAMS o de PASSIÓ – Inici de la Setmana Santa
Benedicció dels rams i les palmes, a les 12:00 hores a la Plaça de
Sant Bernat. Misses a Santa Maria a les 10:00 h. (també amb
benedicció) i a les 13:00 hores.

Dimecres 28

VIA CRUCIS a les 19:30 hores.
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