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EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA 

«Feu, Senyor, que a les pràctiques que acomplim exteriorment 

hi correspongui la sinceritat del nostre cor»  (De l’oració col·lecta del 

divendres després de Cendra)  

El Dimecres de Cendra, el dia d’inici de la Quaresma, vam sentir que 

durant aquest temps calia exercitar-nos en la pregària, el dejuni i 

l’almoina. La setmana passada parlàvem de la pregària i, en concret, 

de la participació activa en la missa. Avui ens fixarem en el dejuni i 

l’abstinència. 

Durant la Quaresma, temps en el qual el poble cristià es prepara per 

a celebrar la Pasqua, es recomana a tots els fidels que cultivin 

l’esperit penitencial.  Hem d’entendre bé què vol dir cultivar l’esperit 

penitencial. No es tracta només de no menjar carn els divendres o de 

fer dejuni sinó de vetllar la intenció –la sinceritat de cor- amb la qual 

fem aquestes pràctiques penitencials.  

Així no tindria cap sentit que els divendres de Quaresma féssim un 

bon dinar o sopar de peix, ja que cal fer abstinència de carn. Si ens 

atipem de peix no fem cap obra penitencial, més aviat el que fem és  

una befa a la invitació –no a l’obligació!-  de cultivar l’esperit 

penitencial.  

L’esperit penitencial, en les normes sobre el dejuni i l’abstinència, es 

descriu així: cercar una major austeritat de vida, portar a terme 

iniciatives de caritat i ajuda als més necessitats; durant la Quaresma, 

l’abstinència consisteix a no menjar carn, però a més és aconsellable i 

mereixedor de lloança de privar-se de despeses supèrflues, com són, 

per exemple, les menges o begudes costoses, els espectacles i les 

diversions. Per tant l’esperit penitencial fa referència a la intenció, a 

la sinceritat de cor, i també a la pràctica concreta de provar d’estar-

se, durant la Quaresma, d’algunes coses que no són imprescindibles 

per a viure. 

Cal recordar que la llei de l’abstinència obliga als qui hagin complert 

14 anys. La llei del dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin 

complert els 59 anys.   



Procurem, doncs, fer tot el que puguem per viure la Quaresma amb 

un autèntic esperit penitencial. Educar-nos lliurement en abstenir-nos 

de coses que no són imprescindibles per a viure és prendre 

consciència que de vegades, sense gairebé ni adonar-nos-en, 

convertim les coses supèrflues en necessàries i les necessàries en 

imprescindibles i així ens anem esclavitzant a nosaltres mateixos. 

Tenir saviesa de la vida és adonar-nos que per a viure no cal pas 

tenir tantes coses, que per a viure cal anar lleuger d’equipatge i que 

no hem de baixar la guàrdia i mantenir l’esperit crític davant de 

propostes que ens porten cap a un consum exagerat.  

El mossèn 

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 3 de març: per Matilde Martí, 

difunta; dissabte, dia 5: per una família de Viladrau; diumenge, dia 6: 

pel poble de Viladrau.    

VIACRUCIS: cada dissabte de Quaresma, a l’església parroquial a les 7 

del vespre, mitja hora abans de la missa. Exhortem tots aquells feligresos 

que no puguin venir a l’església de fer, cada setmana, el viacrucis a casa. 

És una pràctica de pietat molt adient per a aquest temps de Quaresma.  

INFORMACIONS  

DEFUNCIÓ: El proppassat dia 12 de febrer, a la tarda, es van celebrar les 

exèquies de Josefa Baeta i Vilalta, de 93 d’anys d’edat, natural de 

Barcelona i veïna de Viladrau, que va morir a la residència Sant Jaume de 

Manlleu. Reposi en pau.   

COL·LECTA CONTRA LA FAM: en la col·lecta dels proppassats 13 i 14 de 

febrer es van recollir 478,41 euros, que ja han estat lliurats a Mans 

Unides. Moltíssimes gràcies.  

«24 HORES PER AL SENYOR»: Com sabeu, és una iniciativa del papa 

Francesc, que desitja que aquesta pràctica s’incrementi en les diòcesis. 

Aquesta pregària es farà divendres i dissabte, dies 4 i 5 de març, a la 

catedral de Vic. Començarà a les 13 hores de divendres i acabarà a les 

13 hores del dissabte. Dintre d’aquest horari s’hi pot anar a l’hora que es 

vulgui.  

RECÉS DE QUARESMA: El diumenge dia 6 de març, de 17,30 a les 19) 

(de 2/4 de 6 de la tarda a les 7), farem, a l’església parroquial, un 

recés. Serà el recés de Quaresma. Es tractarà de fer una estona de 

pregària, tot recordant que som en l’Any Sant de la Misericòrdia, i hi haurà 

exposició del Santíssim Sagrament. Tothom hi és convidat.   



 

 

 

 

 

 

 

 


