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FER BONES OBRES 

La tercera pràctica que se’ns proposa de fer durant la Quaresma –a més de 

la pregària i el dejuni- és l’almoina, les bones obres, la pràctica de la 

caritat. En cada persona necessitada hi hem de veure, a més d’una persona, 

el rostre de Crist. No oblidem aquelles paraules que es troben a l’Evangeli 

sobre el judici final: «Senyor, ¿quan et vam veure afamat o assedegat, 

foraster o despullat, malalt o a la presó, i no et vam assistir? Ell els 

contestarà:  Us ho asseguro: tot allò que deixàveu  de fer a un d’aquests 

més petits, m’ho negàveu a mi».  

Per tant, l’almoina, les bones obres, la pràctica de la caritat és un criteri 

clau per saber si aprovarem l’examen final de la nostra vida: «Al capvespre 

de la vida t’examinaran en l’amor», escrigué sant Joan de la Creu.  

L’atenció a les persones necessitades és tan fonamental en la vida cristiana 

que les arrels d’aquesta actitud imprescindible vénen de lluny. En els  

profetes, per tant molts segles abans de Crist, ja trobem afirmacions que 

ens ajuden a emprendre, si volem,  el camí de la caritat. Diu el profeta 

Isaïes: «El dejuni que jo aprecio, ¿us penseu que és posar-se de dol durant 

un dia, abaixar el cap com un jonc, i ajeure’s a la cendra vestit de sac? (...) 

L’únic dejuni que jo aprecio és aquest: Deixa anar els qui has empresonat 

injustament, deslliga els qui tens sotmesos al jou, allibera els oprimits, fes a 

miques els jous de tota mena. Comparteix el teu pa amb els qui passen 

fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; 

no els defugis que són germans teus». Llegint aquestes paraules d’Isaïes 

hom s’adona que viure la Quaresma no es redueix pas a fer abstinència de 

carn el divendres. Viure la Quaresma és molt més.  

I una de les bones obres importants és la pràctica de demanar perdó: Ho 

sentíem també en un fragment de l’evangeli de Mateu que vam llegir dies 

passats: «Ni que et trobis ja a l’altar, a  punt de presentar l’ofrena -avui 

diríem: ni que ja siguis a dins de l’església a punt per a participar en la 

missa-, si allà et recordes que un teu germà té alguna cosa contra tu, deixa 

allà mateix la teva ofrena, i vés primer a fer les paus amb ell. Ja tornaràs 

després a presentar la teva ofrena».    

Durant aquests dies de Quaresma hauríem d’estar molt atents a les lectures 

de la missa i, si podem, rellegir-les, perquè són una font inexhaurible 

d’orientacions per a viure la Quaresma amb un veritable esperit penitencial.   

El mossèn 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 10: pels difunts de la família; 

dissabte, dia 12: per Cisco Busquets i Roca, difunt ; diumenge, dia 13: 

pel poble de Viladrau.  

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

hora abans de la missa: a les 19h (a  les set del vespre). Exhortem, si 

no hi podeu assistir, de fer el viacrucis a casa, almenys un cop cada 

setmana.  

AVUI, RECÉS DE QUARESMA: Avui, diumenge, dia 6, a l’església 

parroquial, de les 17,30 h (2/4 de 6) a les 19 (a les 7 del vespre) 

farem el recés de Quaresma. A la primera part, veurem un reportatge, 

d’uns vint minuts de durada, en qual s’explica amb paraules i imatges molt 

boniques en què consisteix un pelegrinatge a Lourdes amb els malalts. 

Després d’aquest reportatge, farem una pregària centrada en el tema de la 

misericòrdia, el tema central de l’Any Sant de la Misericòrdia. Tothom hi és 

convidat.  

 

 

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA  

 LES GRANS TRADUCCIONS ANTIGUES DE LA BÍBLIA ( i 3)  

Fins ara, hem esmentat la traducció grega, anomenada també dels 

Setanta o «Bíblia d’Alexandria» (full parroquial n. 317), després vam parlar 

de la traducció llatina, anomenada també «Vulgata» (full parroquial n. 

318). Avui, per tancar aquest tema de les traduccions, parlarem de dues 

traduccions més:  

Traducció en arameu. L’arameu era la llengua parlada de Jesús. Les 

traduccions de l’Antic Testament en arameu, utilitzades en les sinagogues 

jueves abans de l’era cristiana, són anomenades targums, paraula que 

significa «interpretació». Hom escoltava el text en hebreu, després algú el traduïa a 

l’arameu per tal que els oients el poguessin comprendre. Els targums  introduïen ací i 

allà explicacions del text que traduïen. Pocs targums han estat posats per 

escrit.   

Traducció en siríac. Una traducció siríaca, dialecte de l’arameu, de l’Antic i 

del Nou Testament existia ja en el s. IV. Hi ha d’altres traduccions siríaques 

a Síria i a Mesopotàmia.  

 


