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DIMECRES DE CENDRA
Introducció
Per a treballar aquest any la Quaresma hem proposat el lema: “Analitzo, Avaluo i
Decideixo”
Aquest any, la celebració del dimecres de cendra serà basant-se en la paràbola del
fill pròdig. Sota el lema “Analitzo, avaluo i decideixo” es tracta de donar una visió
reflexiva i introspectiva a la quaresma. Per aquesta raó, aquesta celebració es
planteja en 3 moments, cadascun d'ells per a cada part del lema, en la qual el
cristià indagui en ell mateix i dels seus valors per prendre les decisions correctes,
des del cor i la intel·ligència, a la llum de Jesús.
Lectura de l’Evangeli de Lluc (Lluc 15, 1-3.11-32)

MOMENT 1. ANALITZO
Comencem aquest moment amb el cant “Siento tu llamada” repetint aquest vers
tipus Taizé.
FA DO
re la SIb FA DO7
1.Siento tu llamada y confío en Ti. (Bis)
Es llegeix l’Evangeli segons sant Lluc, sobre la paràbola del fill pròdig. (Lc 15,1-3.11-32)
S: El Senyor sigui amb vosaltres
R/: I amb el vostre esperit
S: Lectura X de l’Evangeli segons sant Lluc
R/: Glòria a vós, Senyor
En aquell temps, veient que tots els cobradors d'impostos per a Roma, i altra gent de mala
fama s'acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la Llei murmuraven
entre ells i deien:
«Aquest home acull els pecadors i menja amb ells».
Jesús els proposà aquesta paràbola sobre un pare que recupera el seu fill: «Un home tenia
dos fills. Un dia, el més jove digué al pare: "Pare, dóna'm la part de l'herència que em
toca".
Ell els repartí els seus béns. Pocs dies després, el més jove arreplegà tot el que tenia, se
n'anà cap a un país llunyà i, un cop allà, va dilapidar els seus béns portant una vida de
disbauxa. Quan ja ho havia malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i va
començar a passar necessitat. Llavors es va llogar a un propietari d'aquell país, que l'envià
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als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes d'atipar-se de les garrofes que menjaven els
porcs, però ningú no li'n donava.
Llavors reflexionà dintre seu: "Quants treballadors del meu pare tenen pa de sobres, i
aquí jo m'estic morint de fam! Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el
cel i contra tu; ja no mereixo que em diguin fill teu; pren-me entre els teus treballadors".
I se n'anà a trobar el seu pare.
Encara era lluny, que el seu pare el va veure, i es commogué. Va córrer a tirar-se-li al coll
i el besà.
El seu fill li va dir: "Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja no mereixo que em diguin
fill teu".
Però el pare digué als criats: "Porteu de pressa el vestit millor i vestiu-lo, poseu-li un
anell i calçat, porteu el vedell gras per celebrar-ho, mateu-lo i mengem, perquè aquest fill
meu, que ja donava per mort, ha tornat viu; ja el donava per perdut i l'hem retrobat".
I es posaren a celebrar-ho.
Mentrestant el fill gran tornà del camp. Quan s'acostava a casa, va sentir músiques i balls,
i cridà un dels criats per preguntar-li què era tot allò.
Ell li digué: "Ha tornat el teu germà. El teu pare, content d'haver-lo recobrat amb bona
salut, ha fet matar el vedell gras".
El germà gran es va indignar i no volia entrar. Llavors sortí el pare i el pregava.
Però ell li respongué: "He passat tants anys al teu servei, sense haver desobeït mai ni un
sol dels teus manaments, i no m'has donat mai un cabrit per fer festa amb els meus amics,
i ara que torna aquest fill teu, després de consumir els teus béns amb dones públiques, fas
matar el vedell gras?"
El pare li contestà: "Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem
d'alegrar-nos i fer festa, perquè aquest germà teu, que ja donàvem per mort, ha tornat viu;
ja el donàvem per perdut i l'hem retrobat"».
S: Paraula del Senyor
R/: Lloança a vós, oh Crist.
Després de la lectura, es deixa un moment amb música ambient baixa i es van llegint les
següents preguntes, deixant un temps per a la seva reflexió, a la llum de la paràbola del
fill pròdig.
•
•
•
•
•
•
•
•

De tot el que desitgem en aquest moment amb més força, quines coses són només
materials?
Amb quins fets usem els dons que Déu ens ha donat?
Pensa en els moments més feliços de la teva vida. Hi ha algun element comú a tots ells?
Pensa en els moments més amargs de la teva vida. Com els vas superar?. A què/qui vas
recórrer?
Quan va ser l'última vegada que vas demanar perdó sincer per alguna cosa?. Com et vas
sentir? Et van perdonar?
Quan va ser l'última vegada que et van demanar perdó sincer per alguna cosa?. Com et
vas sentir? Vas perdonar?
Has sentit alguna vegada gelosia o enveja d'algú?
Quin paper juga Déu Pare en la teva vida?
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MOMENT 2. AVALUO
En aquest moment, escoltem les paraules del Sant Pare sobre la Quaresma, entesa com a
temps de conversió, de donar exemple, de mostrar-nos als altres.
Francesc
“La Quaresma és un punt fort. Un punt de gir que pot afavorir en cadascun de nosaltres el
canvi, la conversió. Tots necessitem millorar, canviar, canviar per a bé”.
Francesc va demanar als catòlics que visquessin millor el seu Baptisme. D'aquesta
manera, va concloure, no “acceptaran passivament” un món que no para atenció a Déu,
en què els pares no ensenyen a resar als seus fills.
Francesc
“Jo us pregunto: els vostres fills, els vostres nens, saben fer el senyal de la creu? Penseuhi. Els vostres néts, saben fer el senyal de la creu? Els heu ensenyat a fer-ho? Penseu-ho i
responeu en el vostre cor…”
Francesc va afegir que la Quaresma també ajuda a reaccionar contra “situacions difícils”,
com ara són la violència i la pobresa.
A mesura que millora el temps, el Papa Francesc allarga les seves salutacions des del
papamòbil abans de començar l'audiència general dels dimecres per a tots els que van a
trobar-lo a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
En una ocasió, mentre saludava la gent, els que van cridar més la seva atenció, van ser un
grup de nens vestits de groc. El Papa va baixar del papamòbil per a saludar-los d'un en
un.
Un altre moment especial va arribar quan van donar al Papa un pintoresc barret. Després
de beneir-lo, Francesc no va dubtar a posar-se'l.

MOMENT 3. DECIDEIXO
Aquest darrer moment comença amb el cant: “Postrado ante la cruz”
Postrado ante la cruz en la que has muerto
y a la que yo también te he condenado,
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sólo puedo decirte que lo siento,
sólo puedo decirte que hoy te amo.
Y te pido perdón por mis errores.
Y te pido perdón por mis pecados.

Perdóname, Señor, hoy me arrepiento.
Perdóname, mi Dios crucificado.

Yo he cargado de espinas tu cabeza
cuando he vuelto la espalda a mis hermanos.
Yo he llenado tu cuerpo de tormentos
cuando a algún semejante he despreciado.
Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies
siempre que a mis amigos yo defraudo.

Yo he colmado tu faz de sufrimiento
cuando he visto injusticias y he callado.
Yo he sembrado tu alma de amargura
al fingir siempre ser un buen cristiano.
Yo atravieso tu pecho con la lanza
siempre que espero amor y yo no amo
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IMPOSICIÓ DE LA CENDRA: Convé començar aquest moment explicant-los als
participants l'origen de la cendra que se'ls imposarà. En aquest punt, cal fer
referència a què, habitualment, es tracta de les branques de les oliveres i palmes que
“van rebre” Jesús en la seva entrada triomfal a Jerusalem. Es tracta de les branques
de palmes i oliveres de la Setmana Santa de l'any passat. D'alguna manera, això ens
ha d'invitar a pensar que en la vida, és convenient entendre que el sacrifici i la
renúncia (sense perdre de vista que, amb un sentit conversió, de millorar, de canviar
i transformar-me) són part de la vida mateixa, i que amb el gest de la cendra ens
inviten a recollir-nos en nosaltres mateixos, sentir que podem ser millors i veure en
l'altre, l'oportunitat de ser més feliç, de seguir, realment, el camí de Jesús.
La cendra al front ens fa posar en evidència davant l'Església, i davant la nostra
comunitat, la nostra decisió de convertir-nos, de creure en l'Evangeli i dur-lo a
terme realment, conjugant, en tots els idiomes, i en present d'indicatiu, el verb
Respectar.
Als nois se'ls invita, després d'aquesta petita motivació (o una altra de semblant que
l'animador entengui més adequat per a la sensibilitat dels participants) escriguin
una decisió que hagin pres per a la Quaresma, ha de ser una decisió de canvi, real i
ferm, a la qual hagin arribat després dels moments de l'oració, fruit d'un anàlisi i
d'una avaluació de la seva situació present.
Quan s'acostin a l'altar per tal d'imposar-los la cendra, han de murmurar-li al
sacerdot aquest compromís de canvi.
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