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QUARESMA, TEMPS DE CONVERSIÓ PERSONAL 

 
Dimecres vinent, dia 9 de març, començarem la Quaresma, i ho farem celebrant 

l’eucaristia a 2/4 de 8 del vespre i fent la benedicció i la imposició de les cendres. 

L’Església ens convida a seguir el camí quaresmal cap a la Pasqua, un camí que ha de 
ser de conversió personal, això és, abandonar allò que ens aparta de Déu i retornar 
cap a Déu, viure més d’acord amb la seva voluntat. I per a retornar cap a Déu cal que 

ens deixem guiar per Crist, pels seus fets i les seves paraules.  
 

Per fer aquest camí quaresmal amb profit i poder celebrar amb tota l’Església 

universal la gran festa de la Pasqua, l’Església ens proposa tres pràctiques quaresmals 
clàssiques, de sempre, però que cal fer-les bé, amb sentit; i no per obligació, sinó amb 
llibertat i amb goig. D’aquestes tres pràctiques que són l’almoina, la pregària i el 

dejuni ens en parla l’evangeli que llegim cada any, el dimecres de cendra. I  el mateix 
Jesús, a més de dir-nos què hem de fer, ens diu com ho hem. Recordem-ho:  

 
“Quan donis als qui ho necessiten, no ho anunciïs a toc de trompeta ...Tu, 

quan ajudes als altres, mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta, 
perquè el teu gest quedi en secret”. 

 

“I quan pregueu, no feu com els hipòcrites, que els agrada plantar-se drets a 
les sinagogues o a les cantonades de les places perquè tothom vegi que preguen... Tu, 
quan preguis, tanca’t amb pany i clau i prega el teu Pare, present en els llocs més 

amagats”.  
 
“I quan dejuneu, no feu un posat trist, com els hipòcrites, que es desfiguren la 

cara perquè tothom noti que dejunen... Tu, quan dejunis, renta’t la cara  i posa’t 
perfum perquè la gent no sàpiga que dejunes, sinó només el teu Pare, i ell, per a 
qui no hi ha secrets, t’ho recompensarà”.  

 
Se’ns proposa, doncs, no sols de fer sinó, sobretot, fixar-nos bé amb la intenció 

en què ho fem. Jesús es fixa no en l’aparença externa sinó en el cor, en les intencions. 

Si durant la Quaresma ajudem els altres, preguem i dejunem, però ho fem per força no 
estem en l’òrbita de Jesús. Per tant, la Quaresma no la podem entendre ni explicar, si 
algú ens ho pregunta, com si únicament es tractés d’un temps en què està prohibit 

menjar carn els divendres, sinó que hem d’entendre i saber explicar que la Quaresma 
és una invitació que ens fa l’Església a preparar-nos per a celebrar la festa de la 
Pasqua i que aquesta preparació consisteix en convertir-nos, en arrencar de nosaltres 

tot el que ens desvia de Déu i tornar a Déu, girar el nostre cor cap a Déu, orientar tota 
la nostra vida a Déu,  per tal que  sigui, ell, i ningú més, el centre i el fonament de tota 
la nostra vida.   

 
La conversió és primer de tot crida de Déu, iniciativa de Déu. I aquesta crida de 

Déu espera una resposta per part nostra. Proposem-nos, doncs, durant la Quaresma 

d’“entrenar-nos” en l’art de la conversió, acollint amb agraïment aquesta crida de Déu i 
esforcem-nos a fer amb més intensitat i sentit allò que hauríem de fer i saber fer 
habitualment: practicar la caritat fraterna, pregar i dejunar.  

El mossèn   



 
AGENDA  
 
INTENCIONS DE MISSES DEL MES DE MARÇ:  Dijous, dia 10: per Francesc Llorà i 
Llosada, difunt; dissabte, dia 12: per Pere Godayol i Bancells, difunt; diumenge, dia 13: 
pel poble de Viladrau.  
 
DIMECRES DE CENDRA: dimecres vinent, dia 9, és dimecres de cendra, i per tant comença la 
Quaresma, el camí que ens portarà, renovats i purificats, a la celebració de la festa de la 
Pasqua. A la missa de 2/4 de 8 del vespre farem la benedicció i la imposició de les 
cendres. 
 
VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma, a 2/4 de 8 del vespre, es farà el Via Crucis. 
Després es distribuirà la sagrada comunió. Fem el possible per a participar en el Via Crucis, en 
aquesta devoció popular que ens ajuda  a acompanyar espiritualment Jesús en el seu camí de 
la Creu i a meditar sobre la nostra redempció.    
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Diumenge vinent, dia 13 de març, com cada 

segon diumenge de mes, de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 del matí , a la rectoria, farem la sessió 
de formació cristiana. Tothom hi és convidat. Es tracta de llegir atentament les lectures del 
diumenge, fer-ne pregària i preguntar-nos què ens demanen de cara a millorar la nostra vida 
cristiana.  
 
 
INFORMACIONS 

 
NORMES SOBRE EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA: Segons la normativa establerta pels 
bisbes, “són dies penitencials tots els divendres de l’any (si no s’escauen en una solemnitat) i 
tot el temps de Quaresma. Durant la Quaresma. Es recomana vivament a tots els fidels que 
cultivin l’esperit penitencial, no sols internament i individual, sinó també externament i social;  
aquest esperit penitencial pot expressar-se per una major austeritat de vida, per les diverses 
pràctiques que després s’indiquen a propòsit dels divendres de  l’any i per  iniciatives de caritat 
i ajuda als més necessitats portades a terme, com a comunitat cristiana, a través de les 
parròquies, de Càritas o d’altres institucions similars.  
 
El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma,  i el Divendres Sant, memòria de la 
Passió i Mort de nostre Senyor Jesucrist, són dies de dejuni i abstinència, la qual consisteix en 
no menjar carn, segons antiga pràctica del poble cristià. A més és aconsellable i mereixedor de 
lloança que, per tal de manifestar l’esperit de penitència propi de Quaresma, els fidels es privin 
de despeses supèrflues, com són, per exemple, les menges o begudes costoses, els espectables 
i les diversions.  
 
Els altres divendres de l’any, l’abstinència pot ser substituïda, segons la lliure voluntat dels 
fidels, per qualsevol de les següents pràctiques recomanades per l’Església: lectura de la 
sagrada Escriptura, almoina, altres obres de caritat (visita als malalts o afligits), obres de pietat 
(participar en la santa missa, resar el rosari, etc.) i mortificacions corporals.  
 
La llei d’abstinència obliga a tots els qui hagin complert 14 anys. La del dejuni, tots els majors 
d’edat fins que hagin complert 59 anys”.  
 
 
 
 
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 50,00; 40,00; 10,00; 50,00; 5,00 euros.  
Fins el dia d’avui s’han recollit:  1.570, 00 euros. Moltes gràcies.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONATIUS PER A LES VITRINES: els podeu dipositar a la caixeta que hi ha a l’església, 
entrant a mà dreta, i en la qual hi ha un rètol que indica “donatius per a les vitrines” o bé 
directament al compte corrent de la parròquia de Viladrau “La Caixa” núm. c/c. 2100 3731 
35  2200009611, fent constar que el donatiu és per a les vitrines. Els donatius desgraven 
el 25% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Si voleu el rebut que acrediti el 
vostre donatiu, demaneu-lo al mossèn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


