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LA RECTA FINAL DE LA QUARESMA 

Som a la recta final del camí de Quaresma. El Dimecres de Cendra, 

quan se’ns va imposar la cendra, se’ns va signar el front i se’ns va 

dir: «Converteix-te i creu en l’Evangeli». I tots els dies de Quaresma, 

en la litúrgia i en el rés de les Hores, la paraula «conversió» apareix 

en un moment o altre. Per tal de caminar cap a la conversió, Jesús 

ens proposava, en l’Evangeli que vam llegir el Dimecres de Cendra, 

tres accions: la pregària, el dejuni i l’almoina, i ens deia que això ho 

havíem de fer discretament, sense voler cridar l’atenció, sense fer 

propaganda. L’estil que ens demanava Jesús ja el recordeu, es 

resumeix en aquesta frase que tots coneixem: «que la mà esquerra 

no sàpiga que fa la dreta». 

Ara  és l’hora de preguntar-nos què hem fet, des del Dimecres de 

Cendra fins avui, per a convertir-nos, si hem pensat a fer aquestes 

tres pràctiques quaresmals  i és l’hora de preguntar-nos com les hem 

fetes. Evidentment encara som a temps a millorar i, si convé, a 

rectificar.  

Recordem que a l’hora de pregar, podem llegir i meditar l’Evangeli, 

podem resar la Litúrgia de les Hores, podem resar el sant Rosari, 

podem fer el viacrucis, podem llegir algun llibre d’espiritualitat, 

podem proposar-nos de resar cada dia el parenostre més a poc a poc, 

podem respondre millor i més a poc les respostes de la missa... 

A l’hora de practicar el dejuni i l’abstinència, recordem-nos que els 

dies de dejuni són el Dimecres de Cendra, començament de la 

Quaresma, i el Divendres Sant, memòria de la Passió i Mort de Nostre 

Senyor Jesucrist. Però la llei eclesiàstica del dejuni obliga solament 

els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys. En canvi, la llei 

de l’abstinència obliga tots els qui haguem complert 14 anys i ens 

obliga tots els divendres de Quaresma. Sabeu que l’abstinència 

consisteix en no menjar carn, segons una antiga pràctica del poble 

cristià. Per tal de manifestar l’esperit de penitència s’aconsella privar-

se de despeses supèrflues. Per tant se’ns demana de fer penitència, 

però fer-la amb sinceritat de cor. 



I pel que fa a l’almoina, bé prou que ho sabeu també.  Es tracta que 

durant la Quaresma intentem ser més generosos a l’hora d’ajudar els 

qui passen dificultats econòmiques, visitar els qui estan malalts,  

privar-nos d’algunes coses per a donar-les a qui més ho necessita.  

Tot això són pràctiques ben senzilles de fer, són les pràctiques 

quaresmals de sempre, i que hem de procurar de fer-les ben fetes. 

En aquesta recta final de la Quaresma  podem posar més atenció i 

esforç a fer aquestes pràctiques penitencials que són un mitjà, entre 

d’altres, per anar avançant en el camí de la conversió, de la santedat. 

Recordem el que vam llegir en el llibre del Levític el dilluns de la 

primera setmana de Quaresma: «Sigueu sants, perquè jo, el Senyor, 

el vostre Déu, sóc sant». Conversió i santedat van juntes.  

El mossèn     

_______________________________________________________ 

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 3 d’abril: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, 5 d’abril: per Jaume Masvidal i Planas, 

difunt; diumenge, dia 6: pel poble de Viladrau.   

DIUMENGE DE RAMS: el diumenge, dia 13 d’abril és Diumenge de Rams. 

A les 12,30, a la plaça de l’església, farem la benedicció dels rams i 

tot seguit entrarem en processó cap a l’església per a celebrar la 

Missa. És bo que recordem que, per fer-ho ben fet, hem de procurar de 

participar en els tres moments que ens proposa la litúrgia d’aquest dia: la 

benedicció dels rams, la processó que la segueix i la Missa. Tot i que cal 

respectar les opcions de cadascú, hem de dir que no és suficient de 

participar només en la benedicció dels rams.    

INFORMACIONS 

CADA DIVENDRES, VIACRUCIS: recordem que cada divendres, a les 

19,15, a la capella del Santíssim Sagrament,  se celebra el viacrucis. 

CONFIRMACIONS: tal com vam anunciar diumenge passat, al final de la 

missa, si sabeu d’alguna persona major de 18 anys que vol rebre el 

sagrament de la Confirmació, digueu-li que passi pel despatx parroquial a 

inscriure’s. Els qui desitgin confirmar-se  ho han de comunicar de seguida, 

perquè hauran de preparar-se degudament, fent algunes sessions de 

catequesi. La celebració de la Confirmació, que presidirà el senyor Bisbe,  és 

prevista per al diumenge, dia 8 de juny, solemnitat de la Pentecosta, 

11,30, a la catedral de Vic.     



 

 


