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Aquest diumenge, viu la joventut!
El proper 1 de març a les 18.00 h, tens una cita a la Sagrada Família: vine a l’acte
central del Pla Pastoral presidit per la Creu de Bangassou
25 febrer, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Arriba la quarta edició de Sent la Creu i ho fa en un any molt especial. No només simbolitza
l’inici de la Quaresma, sinó que també serà el moment per viure tots plegats l’acte central
del Pla Pastoral Diocesà d’aquest curs, dedicat a l’eix dels joves.
“Us animo a iniciar junts la Quaresma, participant en l’acte central del Pla pastoral diocesà
que tindrà lloc el proper diumenge, 1 de març, a les 18.00 h a la basílica de la Sagrada
Família” engrescava el cardenal Omella a la passada carta dominical. La celebració
començarà amb una estona de pregària i adoració davant la creu, amb testimonis i música.
Seguidament començarà l’eucaristia presidida per l’arquebisbe de Barcelona i predicada pel
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bisbe de Bangassou. Aquest any també s’obrirà l’acte a tota la diòcesi.

La creu de Bangassou
La celebració tindrà una protagonista, la creu. Aquesta creu serà l’encarregada d’ajudar a
tots els presents, el proper 1 de març, a sentir més de prop el patiment del món i, alhora,
també vol fer sentir com enmig de les diﬁcultats, és possible trobar esperança en la Creu de
Jesús. Després de la creu de Lampedusa el 2019, de Mossul el 2018 i de Cambodja el 2019, el
2020 arriba la creu de Bangassou, República Centreafricana.
L’encarregat de portar aquesta creu serà el missioner combonià espanyol, Mons. Juan José
Aguirre, bisbe de la diòcesi de Bangassou des de fa 38 anys. En els darrers anys ha viscut de
ben a prop la situació de violència al país amb conﬂictes entre grups armats cristians i
musulmans. Tant és així que Mons. Aguirre ha hagut de fer d’escut humà.

Pla Pastoral: els joves
“El nostre Pla pastoral SORTIM!, ens crida a la conversió pastoral i, per això, volem començar
la Quaresma plegats com a signe de fraternitat i sinodalitat, pregant pels joves i per tots
aquells que senten la creu de ben a prop” assegurava el cardenal Omella.
“L’objectiu pastoral d’aquest any litúrgic són els joves, però per poder arribar-hi és
imprescindible que els nostres cors adults es rejoveneixin”. Així ho indicava a la carta
dominical del passat 23 de febrer l’arquebisbe de Barcelona. “Només així, amb un cor jove,
podrem acostar-nos a ells, als seus anhels, als seus desitjos, a les seves pors, als seus
patiments, als seus èxits i als seus fracassos”. Finalitzava dient: “La Quaresma és
precisament el temps ideal per rejovenir el nostre cor”.

#SentLaCreu2020: recollida d’invitacions
Es poden recollir les invitacions del 24 al 28 de febrer. Els joves menors de 30 anys, al
Secretariat diocesà de Pastoral amb Joves (c/ Villarroel 81, baixos). La resta de persones a la
parròquia de la Sagrada Família (c/ Sardenya, 318), en ambdós casos, de 10 a 13.30 h i de 17
a 20 h
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Vídeo promocional: Cara o creu?
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