Preparació del Dimecres de Cendra

(26 febrer 04)

Abans del dia de la celebració, estaria molt bé poder parlar amb les persones de les llars, per tal d’explicar exactament què
celebrem el Dimecres de Cendra i preparar alguna cosa concreta per a la missa del proper dijous 26. Aniria bé buscar una
estona tranquil·la i relaxada de la llar, on la gent estigui amb una actitud positiva per a reflexionar. Aquí us passem algunes
pistes sobre què és la Quaresma i què celebrem el Dimecres de Cendra, per tal que vosaltres tingueu una mica de material
per a explicar prèviament a la llar i compartir amb les persones.

QUÈ ÉS LA QUARESMA?
Quaranta dies abans de la Setmana Santa comença la Quaresma (que ve de “quaranta”). I la Quaresma
comença el Dimecres de Cendra. La Quaresma és un temps per a fer camí cap a una festa, la gran festa de la
Pasqua, la festa més important per als cristians. Sempre que ens preparem per a una gran festa, ho
comencem a fer força temps abans, per tal de no deixar-nos res pendent per l’últim moment. També la mateixa
il·lusió de la festa que s’acosta ens empeny a pensar-hi sovint, a no oblidar-nos, a preparar-nos, a tenir-la
sempre present els dies abans ...
El temps de Quaresma és el camí que ens duu cap a la Pasqua, un temps especial per a fer una mica de
revisió de com va la nostra vida, dedicar alguns moments a pensar com ens comportem amb els altres, com
parlem a la gent, com respectem als companys i companyes, si ajudem prou els qui ho necessiten, si som prou
gratuïts... Si ho fem, segur que ens adonem que sovint fem coses que no hauríem de fer, tenim algunes
“pedres a la sabata” que no ens deixen caminar pou bé !...
La Quaresma és un bon moment per a demanar perdó a Déu i als altres, per tot allò que no fem bé, per les
nostres limitacions, per les nostres mancances, per totes aquestes “pedretes que arrosseguem a la sabata” i
que ens fan caminar malament. I posar la nostra confiança en Déu perquè ens ajudi a caminar i créixer en els
nostres intents per a ser millors.
I EL SÍMBOL DE LA CENDRA?
El Dimecres de Cendra marca l’inici de la Quaresma, i és una celebració que gira entorn d’un símbol: la Cendra
(Mn. Perich ens farà el signe de la creu al front amb una mica de cendra a cadascú). La Cendra ens recorda la
nostra senzillesa, la nostra petitesa i fragilitat: sabeu que li passa a un grapat de cendra quan bufa el vent? I
què en queda d’un tronc que es creu fort i ferm un cop ha passat pel foc?. Nosaltres, igual que aquest tronc,
som fràgils, malgrat sovint ens sentim forts i segurs com la fusta. El gest de la imposició de la Cendra ens ajuda
a recordar aquesta realitat, però no per a entristir-nos ni sentir-nos malament, sinó per tenir present que,
malgrat les nostres pobreses, als ulls de Déu som importants, i que ell vol fer-nos participar d’una vida plena,
de la festa de la Vida que és la Pasqua. I això ens ajuda durant tota la Quaresma, posant la confiança en Déu
perquè ens ajudi a créixer.
Abans de començar a preparar res concret per a l’eucaristia, és important que hagueu parlat sobre el sentit de la celebració
i que la gent pugui entendre què és el que celebrarem.

PER A PREPARAR PER A LA CELEBRACIÓ.
A la celebració del Dimecres de Cendra es farà també la celebració del perdó. Demanar perdó a Déu per tot
allò que no ens ajuda a avançar. Per tal de poder ajudar a les persones a entendre més el sentit d’aquest gest i
aprofundir-hi, ens centrarem en una imatge: la de la “pedra que duem a la sabata i que no ens permet caminar
bé”.
Cada persona haurà de buscar una pedra durant la setmana i escriure-hi o dibuixar-hi alguna cosa per
la qual vol demanar perdó, alguna cosa que no el deixa caminar bé el camí amb Jesús.
A la celebració hi haurà un moment on cada persona posarà la seva pedra als peus de la icona de Jesús. Mn
Perich, a la vegada, farà el gest de la imposició de mans per a rebre el perdó i després una creu amb la
cendra al front de cadascú com a signe de la fragilitat que ens acompanyarà en el camí de pujada cap a
Jerusalem (Setmana Santa).

