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DIMECRES DE CENDRA-QUARESMA-PENITÈNCIA-CONVERSIÓ 

Dimecres vinent,  dia 5 de març,  és  Dimecres de Cendra.  Aquesta 
data ens indica que comença un temps litúrgic important, el temps de 
Quaresma, un temps que imaginem com un camí espiritual que ens 
condueix cap a la Pasqua. En les celebracions litúrgiques hi ha una 
colla  de  signes  externs  que  ens  indiquen  que  hem  arribat  o 
comencem Quaresma:  durant la Quaresma, en la celebració de la 
missa no es diu el Glòria (llevat de les solemnitats i festes). Abans de 
l’Evangeli no es canta l’al·leluia, sinó una aclamació. No és permès 
de posar flors a l’altar, tret de les solemnitats i el diumenge IV de 
Quaresma. Tots els divendres de Quaresma són dies d’abstinència. El 
Dimecres de Cendra i el Divendres Sant són dies de dejuni, a més de 
dies d’abstinència... Tot això són signes externs que som convidats a 
tenir en compte tots els qui ens confessem cristians. 

Tanmateix  ja  s’entén  que tenir  en  compte  aquests  signes  externs 
sense acompanyar-los d’una actitud interior no serviria de res. Per 
això, el Dimecres de Cendra, llegim aquell fragment de l’evangeli de 
sant Mateu que insisteix tant en les actituds interiors: «...Tu, quan 
ajudes  els  altres,  mira  que  la  mà  esquerra  no  sàpiga  què  fa  la 
dreta....  Tu,  quan preguis,  tanca’t  amb pany i  clau i  prega al  teu 
Pare... Tu, quan dejunis, renta’t la cara i posa’t perfum perquè la gent 
no sàpiga que dejunes...»  Per tant,  la primera cosa que hem de 
recordar  quan  encetem  el  temps  de  Quaresma  és  que,  més  que 
complir uns ritus o signes externs, se’ns demana que fem les coses 
amb sentit, amb convicció, amb molta fe. No en trauríem res de fer 
abstinència de carn, si continuem menjant com sempre o més o ens 
atipem de peix; no en trauríem res de fer dejuni, si no estem ben 
convençuts de fer-lo. 

Per això el temps de Quaresma va lligat a les dues altres paraules 
que hem posat en el títol d’aquest escrit: la penitència i la conversió. 
Durant la Quaresma del que sentirem a parlar més, al carrer, és dels 
Carnestoltes que, com totes les festes, ha tingut tant d’èxit en els 
pobles que ara hi  ha cua per a celebrar-lo.  No hi  ha res a dir,  la 
societat civil, en principi, es pot organitzar de la manera que vulgui. 
Però, nosaltres, els cristians, hauríem de mirar de no perdre el nord. 



La Quaresma, per a nosaltres, no ha de ser temps de gresca, sinó 
temps de penitència i de conversió, una penitència i una conversió 
acceptades ben lliurement i practicades amb convicció i de tot cor. La 
penitència ens demana fer gestos externs, però fets amb sinceritat 
-fer dejuni i abstinència ben fets- i, sobretot, ens demana «convertir-
se».  El  Dimecres  de  Cendra  ens  ho  recordarà  el  profeta  Joel: 
«Convertiu-vos al Senyor, el vostre Déu; Ell és benigne i entranyable, 
lent per al càstig, ric en l’amor». I ens anem convertint, com ens ha 
dit Jesús, per mitjà de la pràctica de l’almoina, de la pregària i del 
dejuni.  Cal  que  girem  el  nostre  cor  cap  a  Déu  i  als  germans. 
Acostant-nos  a  rebre  la  cendra  manifestem  aquest  desig  de 
conversió. «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli» se’ns dirà a l’hora de 
la imposició de la cendra. 

El mossèn

AGENDA

DIMECRES, DIA 5 DE MARÇ, DIMECRES DE CENDRA

A  les 19,35, celebració de l’eucaristia i benedicció i imposició de la 
cendra.

INTENCIONS DE MISSES:  Dijous, dia 6: per Francesc Bofill  i  Surís, 
difunt;  dissabte, dia 8: per Agustí Molist, difunt;  diumenge, dia 9: pel 
poble de Viladrau. 

INFORMACIONS 

DIMECRES DE CENDRA: dia de dejuni i abstinència (no menjar carn). És 
aconsellable,  durant  la  Quaresma,  privar-se  voluntàriament  de  despeses 
supèrflues, menges o begudes costoses, espectacles i diversions. I si es fa, 
fer-ho ben fet, amb sinceritat de cor, amb convicció. 

DIVENDRES DE QUARESMA: dies d’abstinència (no menjar carn).

VIACRUCIS:  Com cada any,  els  divendres de Quaresma,  es farà el 
viacrucis,  a  les  19,15  a  la  capella  del  Santíssim  Sagrament. 
Recordem que enguany la parròquia ha editat un llibret amb fotografies de 
les imatges del viacrucis que hi ha a l’església parroquial i  amb un text 
escrit expressament. El repartirem aquest cap de setmana. Ha estat pensat, 
sobretot, de cara a aquelles persones que per raons de salut ara no poden 
venir a l’església. Seria bo que, almenys un cop a la setmana, a casa -sols o 
en família-, es procurés fer el viacrucis seguint aquest llibret o un altre.    

CAPELLETA DE LA SAGRADA FAMÍLIA:  en  la  segona  capelleta  de  la 
Sagrada Família s’han recollit 12,50 euros. Moltes gràcies. 


