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ELS DIJOUS, NOU HORARI (fins a nou avís)  
 

De 16 a 17 hores: Despatx parroquial. 

A les 18 hores: Rés del sant Rosari. 
A les 18,30 hores: Missa. 

     

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres (horari igual que abans): 
A les 19,15 hores: Rés del sant Rosari, Proclamació de la Paraula 

de Déu i distribució de la Sagrada Comunió. 
 

 

DIMECRES VINENT, COMENÇA LA QUARESMA 
 
Dimecres vinent, seguint el que disposa el calendari litúrgic, el calendari de l’Església, 

començarem la Quaresma. Iniciarem, doncs, un temps fort, un temps important, dins 
el conjunt del calendari litúrgic: són les cinc setmanes de Quaresma. 
 

Dimecres, quan se’ns imposarà la cendra, el mossèn dirà: “Converteix-te i creu en 
l’evangeli”. Aquesta frase l’hauríem de deixar ressonar en el nostre cap i en el nostre 
cor durant tota la Quaresma. Per dir-ho amb termes esportius, durant la Quaresma 

l’Església ens posa al davant cinc setmanes d’entrenament espiritual per tal d’arribar en 
plena forma espiritual al dia de la Pasqua de Crist, a la festa més important de l’any 
litúrgic. Durant aquest entrenament espiritual se’ns proposa de fer tres exercicis que 

ens fan mirar cap al cel i cap a la terra, cap a Déu i cap als germans: la pregària, el 
dejuni i l’abstinència de menjar carn, i l’almoina, com a mitjans per aconseguir 
la conversió personal i la fe personal en l’evangeli.  

 
Aquests tres exercicis els hauríem de fer amb tota sinceritat i amb tota veritat. Pregar 
és essencial en la vida cristiana. No creixerem com a fills estimats de Déu si no 

preguem, si no dediquem temps a parlar amb Déu, a escoltar la seva paraula i a 
esforçar-nos a discernir quina és la seva voluntat. La Quaresma és un bon moment per 
a intensificar la nostra pregària, la nostra relació personal amb Déu. Un temps idoni 

per a la pregària individual (una mica més llarga que habitualment) i, si és possible, fer 
una estona de pregària en família. Durant la Quaresma, hem de fer el propòsit, quan 
vinguem a l’església a celebrar l’Eucaristia,  d’escoltar amb atenció renovada la paraula 
de Déu i disposar-nos a participar activament i amb devoció en la celebració. A missa, 

ens alimentem de dues taules: la taula de la Paraula de Déu (escoltem i fem nostra la 
paraula de Déu) i la taula de l’Eucaristia (rebem el Cos de Crist), i aquest aliment ens 
dóna vida i forces per a viure com a cristians. Per això diem que l’Eucaristia, és la font i 

el cimal de la vida cristiana.  
 
Complir el dejuni i l’abstinència prescrits, també ho hem de fer, tret que n’estiguem 

dispensats per l’edat. Però aquestes dues pràctiques les hem de fer bé, no tot s’acaba 



en no menjar carn els divendres. A més de la llei, hi ha l’esperit de la llei i això és el 

que importa. I l’esperit de la llei del dejuni i l’abstinència ens demana de ser sobris i 
austers en el menjar i en el beure. I si volem encara podem anar més enllà: el que 
estalviem en aquests dejunis i abstinències, sigui amb diners sigui amb espècies, ho 
podem compartir amb els més necessitats.  

 
El tercer exercici quaresmal és l’almoina, la pràctica de la caritat fraterna. Càritas, 
Mans Unides, les Missions, i d’altres necessitats que puguem descobrir en el nostre 

entorn habitual i més proper, esperen el nostre gest generós de fraternitat. La caritat 
fraterna forma part de la identitat cristiana. No és imaginable un cristià que, a més de 
pregar, de fer dejuni i abstinència, no pensi a practicar la caritat fraterna. La paràbola 

del bon samarità ens ho recorda permanentment. 
 
Comencem, doncs, la Quaresma amb el propòsit d’exercitar-nos en la pregària, en el 

dejuni i l’abstinència de menjar carn i en l’almoina. I, enguany, amb la crisi econòmica 
que afecta a cada vegada més gent tenim més obligació que mai d’escoltar amb la 
màxima atenció el missatge quaresmal de sobrietat, de senzillesa i d’austeritat. 

 
El mossèn            

____________________________________________________________ 

AGENDA  
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 18: Florenci Busquets, difunt, en el 

primera aniversari de la seva mort; diumenge, dia 19: per Pere Riera i Gallart, 
difun; dijous, dia 23: pels esposos Ramon i Dolors; dissabte, dia 25: per Agustí 
Molist, difunt; diumenge, dia 26: Per Pere Arumí i Rosa Riera, difunts.   

 
DIA 22, DIMECRES DE CENDRA: Encara que habitualment, en els dies feiners, 
només hi ha missa el dijous,  dimecres vinent, amb motiu de l’inici de la Quaresma, i 

com fem cada any, hi haurà missa a les 18h i 30 minuts. Durant la missa farem el 
ritu de la benedicció i la imposició de les cendres. Tothom hi és convidat i aniria bé 
que, per poc que puguem, siguem una bona colla. 

 
DEJUNI I ABSTINÈNCIA: Tots els divendres de Quaresma són dies d’abstinència de 
menjar carn. El Dimecres de Cendra i el Divendres Sant són dies de dejuni, a més de 
ser d’abstinència.  

 
INFORMACIONS 
 

UNA PREGÀRIA EN EL FULL PARROQUIAL DURANT LA QUARESMA: Durant la 
Quaresma, en la primera pàgina del Full Parroquial, hi haurà una pregària breu que 
podem fer o bé individualment o bé, millor, en família, i la podem fer un dia a la 

setmana.  L’esquema de la pregària sempre serà el mateix: Començar fent el nom del 
Pare; resar un fragment de salm; Llegir un text breu i reflexionar-hi una estona; resar 
el Parenostre o l’Avemaria; resar una pregària final. 

 
HA MORT UN ANTIC VICARI DE LA PARRÒQUIA: El proppassat dia 10 de gener, 
a la clínica de les germanes Josefines de la Caritat de Vic, va morir, a l’edat de 95 

anys, el Rvd. Llic. Àngel Miralda i Torrentó, que del juliol de 1942 al setembre de 
1943, va ser vicari d’aquesta parròquia. Actualment, atesa la seva salut precària, 
estava internat a la clínica de les germanes Josefines de la Caritat de Vic. Que reposi 

en pau. Preguem perquè Déu l’aculli en el seu Regne i el ressusciti el darrer dia. 


