
ESPERIT DE PENITÈNCIA

Es tracta d’un tema típic de l’ascética cristiana. 

Tothom qui s’ha proposat viure una vida

cristiana i vol portar a la pràctica el manament

del Senyor, que Ell mateix resumeix en estimar

Déu, estimar al pròxim, sap que les principals

dificultats no venen de fora, venen de dintre.

Això no es nou, també Jesús ho havia

ensenyat: es de l’interior de la persona, del

seu cor, d’on surten tots el mals. Diu Jesús:

“Perquè del cor provenen els pensaments

dolents, homicidis, adulteris, fornicacions,

furts, falsos testimonis, injúries. Aquestes són

les coses que fan impur un home” (Mt. 15, 19).

I qualsevol persona amb una mica

d’experiència en la vida ascètica sap

reconèixer en el seu interior aquestes tendències, i sap que nomes lluitant contra elles podrà

progressar en el seu camí cap a la santedat.

Que li passa al cor humà? 

Aquest desordre interior ve d’antic: ens parla de l’herencia llunyana que ens porta fins al

pecat original. Rebem en herència una naturalesa que està tacada d’origen, que porta la

marca d’aquell pecat amb que Adan i Eva es van rebel·lar contra el Creador. 

La lluita cristiana és en primer lloc contra aquestes tendències interiors que ens porten a

centrar-nos en nosaltres mateixos, a ser egoistes, amb totes les conseqüències que

acompanyen a l’egoisme.

L’esperit de penitència és l’esperit de la persona que vol lluitar contra aquestes inclinacions

que ens aparten de Déu i dels altres.

Es pot trobar un text antològic de sant Josepmaria explicant l’esperit de penitència en la vida

ordinària al llibre Amics de Déu, nº 138 (http://www.escrivaobras.org/book/amigos_de_dios-

punto-138.htm).

El temps de la Quaresma és un bon moment per renovar la lluita en algunes de les

manifestacions que hi ha de egoisme a les nostres vides. Evidentment no hi ha receptes

generals perquè, encara que tots el tenim, aquest defecte te moltes cares i vol “un tractament

personalitzat”, podriem dir. Es un bon tema per treballar en la nostra direcció espiritual

personal aquests dies.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a divendres, feiners, de 9 a 14 i de 16 a 20

Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20

Diumenges i festius, de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres, de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20

MISSES

Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 13*, 18 i 19*

Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

El segon dissabte, a les 11, Missa en llatí

(* En castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i els primers divendres de mes, després de la Missa de les 18, fins a les 19.30

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 20, de 10.30 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 5, de 19.30 a 21

2on Dimarts, dia 13, de 19.30 a 21

3er Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.30

3er Dimarts, dia 20, de 14.15 a 15.30
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Calendari litúrgic

4 Diumenge II de Quaresma
11 Diumenge III de Quaresma
18 Diumenge IV de Quaresma
19 Sant Josep*

25 Diumenge V de Quaresma
26 Celebració litúrgica de L’ Anunciació

del Senyor

Amb lletra negreta, els dies de precepte

*Sant Josep ho és, però el Sr. Arquebisbe

ho dispensa si el treball ho dificulta
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CURSOS DE RECÉS OBERTS

Per a dones: dies 13, 14 i 15, de 9.30 a 13.30 h (Predica Mn. Enric Cases)

Per a homes: dies 29, 30 i 31, de 11 a 13.30 i de 16.30 a 18 h

ABSÈNCIES

Mn. Perarnau, del 11 al 17

Mn. Mallol, del 4 al 29

Mn. Esteruelas, el 12

CICLE DE CONFERÈNCIES
UNA INTRODUCCIÓ A LA TEOLOGIA

Per a universitaris. Els dilluns 5, 12, 19 i 26, de 19.30 a 21h

VIA CRUCIS

Els divendres de Quaresma, i per tant tots els d’aquest mes, a les 18.30 h.


