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QUARESMA 

Dimecres vinent, dia 18 de febrer, comença el temps de Quaresma i 

s’acabarà el dijous sant, dia 2 d’abril, abans de la missa de la Cena del 

Senyor. Durant la Quaresma l’Església ens proposa i ens demana de 

preparar-nos espiritualment  per a la gran festa de la Pasqua, la festa més 

important del calendari cristià.  

Avui dia parlar de la Quaresma és, per alguns, sentir a ploure. No saben ni 

què és, perquè el que predomina al carrer és el carnestoltes. El fet que al 

carrer no es parli de la Quaresma o no se sàpiga què és, o es consideri una 

antigalla, no vol pas dir que, nosaltres, no n’haguem de parlar. Al contrari. 

El calendari cristià ens ajuda, al llarg de l’any, a viure amb ritmes i 

intensitats diferents el pas del temps i omplir aquest temps amb significats 

que són rellevants per a la fe cristiana. Sentirem, de nou, la crida a la 

conversió, perquè la Quaresma és, sobretot, temps de  retorn a Déu i temps 

de retorn als nostres germans, i escoltar i fer cas d’aquesta crida ens fa 

millors, ens va avançar en el camí de la santedat.  

No es tracta -encara que es pogués- ni és de desitjar, de fer viure la 

Quaresma a tothom i per força, sinó de preservar-la de l’oblit i de la 

banalització i d’intentar de donar-li tot el significat  religiós que té. Durant la 

Quaresma, la comunitat cristiana, tots junts, hauríem de mostrar d’una 

manera o altra que ens estem preparant per a celebrar la Pasqua i en 

aquesta preparació volem créixer en amor a Déu i amor als germans. Potser 

antigament es va insistir massa en l’aspecte penitencial de la Quaresma i es 

va posar poc l’accent en el fet de ser la preparació per a la Pasqua.  

Per fer aquesta preparació se’ns proposen tres exercicis clàssics: fer 

almoina, pregar i dejunar. Es tracta de donar sentit a aquestes tres 

pràctiques i, sobretot, no fer-les perquè «està manat», sinó perquè ens surt 

del cor. Fer almoina, ho hem de fer sempre perquè sempre hi ha qui passa 

necessitat, sobretot en aquests temps econòmicament difícils. Doncs bé, 

per Quaresma, ens hem de preguntar què farem de més a més, per a 

recordar-nos dels qui ho passen malament.  Pregar ho hem de fer sempre. 

Doncs bé, per Quaresma ho podem fer una mica més i decidir com ho farem 

i quan ho farem. I, finalment, hi ha el dejuni i l’abstinència, dues pràctiques 

que no fem habitualment i que potser no acabem de veure perquè s’han de 

fer o quin sentit tenen. Doncs bé, per Quaresma, podríem pensar com fer 

bé el dejuni i l’abstinència o bé pensar amb què ho podríem substituir. (La º 



 llei de l’abstinència obliga als qui hagin complert 14 anys. La del 

dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys).   

Totes tres pràctiques, com hem dit, s’han de fer de cor, per convicció  i 

voluntàriament, si volem que la Quaresma sigui de veritat aquest temps de 

conversió que ens prepara espiritualment per a la Pasqua. Fer-les per força 

o amb desgana no porta enlloc i desmereix de la nostra condició de 

cristians.   

El mossèn 

___________________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 19: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 21: per Pere Riera i Gallart, difunt; i per Raimunda 

Autonell, difunta; diumenge dia 22: pel poble de Viladrau.  

DIMECRES, DIA 18, DIMECRES DE CENDRA: a les 19,30 (a dos quarts de 

vuit del vespre) celebrarem la missa, i haurà la benedicció i la imposició de les 

cendres. Comença la Quaresma.  

INFORMACIONS  

RESULTAT DE LA CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A CÀRITAS: 

hi ha hagut una aportació d’última hora i, per tant augmenta el total de quilos 

recollits: en comptes de 295,199 Kg, són 301,061Kg. La distribució per classes 

d’aliments i per quilos és la següent:  Cereals 4 Kg. Potets d’aliments infantils: 

4,700 Kg. Oli: 30 litres. Llet: 53 litres. Sucre: 21 Kg. Llegums: 41,664 Kg. Pasta: 

35, 062 Kg. Conserves: 21, 085 Kg. Arròs: 74 Kg. Pa ratllat: 0,500 Kg. Farina de 

blat: 2 Kg. Postres (sucs, galetes, torrons, caramels, xocolata...)14,050 kg.  Moltes 

gràcies per la vostra col·laboració.   

COL·LECTA MANS UNIDES: en la col·lecta del cap de setmana passat a favor de 

Mans Unides, campanya contra la fam, es va recollir 616,37 euros, quantitat que 

ja ha estat lliurada als seus destinataris. Moltes gràcies.    

 

DEFUNCIÓ: dimarts passat, dia 10 de febrer, a les quatre de la tarda, es va 

celebrar, a l’església parroquial, la missa exequial per Àngel Roca i Vilaró, de 90 

anys, natural de Sant Hilari Sacalm i veí de Viladrau. Reposi en pau.   

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la missa exequial del dia 10 de febrer es van 

recollir 65,70 euros que dividirem, com sempre, en tres parts: una, per misses 

pels difunts; una per les necessitats de la parròquia; i una altra, dividida entre 

Càritas i Mans Unides.  

LLEGIR, PENSAR I PREGAR: durant la Quaresma es repartirà, cada setmana, un 

full en el qual hi trobareu un text breu del Sant Pare, unes preguntes sobre el text i 

una pregària. Llegir-ho, pensar-hi i pregar ens ajudarà a viure amb més atenció la 

Quaresma. 



 

 


