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 __________________________________________________________ 

 
QUARESMA, CAMÍ CAP A LA PASQUA 

 

El proppassat dimecres, dia 17 de febrer, dimecres de cendra,  vam 
encetar, amb l’eucaristia i la benedicció i imposició de les cendres, el 

temps de Quaresma. Com sabeu durant l’any litúrgic hi ha uns temps 
anomenats “temps forts” durant els quals l’Església ens demana 

d’intensificar el nostre compromís cristià. La Quaresma és un 
d’aquests “temps forts”.  

 
No podem parlar de la Quaresma sense tenir en compte la Pasqua. 

Quaresma i Pasqua van junts, són dos temps litúrgics 
complementaris. Des del primer dia de Quaresma la nostra mirada ha 

d’estar fixada en la gran festa de la Pasqua, la festa major dels 

cristians, la festa més important de l’any, tan important que l’Església 
vol que la celebrem i la visquem durant cinquanta dies seguits i com 

si fos un únic diumenge, una única festa: és el que s’anomena la 
cinquantena pasqual.  

 
Durant la Quaresma, els quaranta dies abans de Pasqua, l’Església 

vol que avancem en el camí de la conversió personal i comunitària, i,  
per fer-ho, ens proposa de practicar tres accions que tots recordem: 

l’almoina, la pregària i el dejuni. Amb elles demostrem el nostre 
compromís de voler-nos convertir, d’abandonar el que ens aparta de 

Déu i de seguir més d’a prop l’evangeli de Jesús. No cal dir que 
aquestes tres accions les hem de fer amb sinceritat, perquè ens 

surten del cor, no només perquè l’Església ens demana de fer-les.    
 

L’almoina: Que hem d’ajudar els pobres, això, gràcies a Déu, tots ho 

tenim clar. L’amor a Déu i al proïsme van junts. No podem dir que 
estimem Déu, si alhora, no ens assemblem al bon samarità. 

L’Església exhorta constantment a no separar el missatge cristià i la 
pràctica social. I, per això, en un text bonic del Concili Provincial 

Tarraconense (1995) es diu: “El Concili Provincial Tarraconense 
reconeix la tasca de servei de tantes persones que, 

calladament i de manera particular, treballen a favor dels 
pobres i necessitats. A la vegada, insta tots els cristians i 

cristianes a complir l’exigència d’amor fratern que tenim 
envers els altres, sobretot envers el més febles” (n. 100).   

 
La pregària. S’ha dit que la pregària és com l’aire que respirem; si 

faltés, no podríem viure. La pregària és l’aire de la vida espiritual; si 
no preguem, la vida espiritual desapareix.  S’han escrit coses molt 



senzilles i alhora molt profundes sobre la pregària. Vet ací un 

exemple, unes paraules de Joan Maria Vianney, el sant rector d’Ars: 
“El temps no dura, en la pregària. La pregària no és altra cosa 

que estar unit a Déu. Déu i l’ànima són com dos trossos de 

cera fosos conjuntament. No podem pas separar-los. És una 
cosa ben bonica, aquesta unió de Déu amb la seva petita 

creatura. És una felicitat que no podem comprendre”. 
Intentem, doncs, durant aquesta Quaresma buscar estones per a 

pregar, per a parlar amb Aquell que no veiem però que sabem que 
ens estima.   

 
El dejuni: Normalment, per Quaresma, fem dejuni i abstinència, si 

és que no n’estem dispensats per l’edat o per malaltia. Totes dues 
pràctiques les hem de fer amb discreció, sense fer-ne propaganda i 

ben fetes. Diu Jesús: “Tu, quan dejunis, renta’t la cara i posa’t 
perfum perquè la gent no sàpiga que dejunis, sinó només el 

teu Pare, i ell, per a qui no hi ha secrets, t’ho recompensarà” 
(Mt 6, 17-18). Per tant, Jesús ens diu el “com” hem de fer el dejuni. 

Si n’hem de fer molt o poc, això està a les nostres mans, ho hem de 

decidir nosaltres. I sobre l’abstinència, igualment. Ja s’entén que el 
dejuni i l’abstinència són una crida a la sobrietat en el menjar i en el 

beure.    
 

L’almoina, la pregària i el dejuni, tres accions que, fetes amb sentit, 
expressen el nostre compromís de voler respondre a la proposta que 

se’ns va fer, a cadascú, el dimecres de cendra, en el moment de la 
imposició de la cendra: “Converteix-te i creu en l’Evangeli”, això és, 

torna al bon camí i sigues deixeble fidel de Jesús.    
 

          El mossèn 
_______________________________________________________ 

 
 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSA: 

La missa per JOAQUIM ARXÉ que s’havia de celebrar el dissabte 20 
de febrer, es va celebrar el diumenge dia 21 de febrer.   

 
INFORMACIONS 

 
COL·LECTES: 

En la col·lecta recomanada de Nadal es van recollir 600,00 euros. 
En la col·lecta manada de Mans Unides, campanya contra la fam, es 

van recollir: 825,47 euros. Moltes gràcies per la vostra generositat.   
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


