
 
 
 
 
 
 

NORMES SOBRE EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA 
 

«Segons el cànon 1250, són dies penitencials tots els divendres de l’any (si 
no s’escauen en una solemnitat) i tot el temps de Quaresma. D’acord amb 
això; 
1. Durant la Quaresma, en la qual el poble cristià es prepara per a celebrar 

la Pasqua i renovar la pròpia participació en aquest misteri, es 
recomana vivament a tots els fidels que cultivin l’esperit penitencial, no 
sols internament i individualment, sinó també externament i 
socialment; aquest esperit penitencial pot expressar-se per una major 
austeritat de vida, per les diverses pràctiques que després s’indiquen a 
propòsit dels divendres de l’any i per iniciatives de caritat i ajuda als 
més necessitats portades a termes, com a comunitat cristiana, a través 
de les parròquies, de Càritas o d’altres institucions similars. 

2. El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma, i el Divendres 
Sant, memòria de la Passió i Mort de nostre Senyor Jesucrist, són dies 
de dejuni i abstinència. Els altres divendres de Quaresma són també 
dies d’abstinència, la qual consisteix a no menjar carn, segons antiga 
pràctica del poble cristià. A més, és aconsellable i mereixedor de 
lloança que, per tal de manifestar l’esperit penitencial propi de la 
Quaresma, els fidels es privin de despeses supèrflues, com són, per 
exemple, les menges o begudes costoses, els espectacles i les 
diversions. 

3. Els altres divendres de l’any, l’abstinència pot ser substituïda segons la 
lliure voluntat dels fidels, per qualsevol de les següents pràctiques 
recomanades per l’Església: lectura de la sagrada Escriptura, almoina 
(en la quantitat que cadascú cregui convenient en consciència), altres 
obres de caritat (visita als malalts o afligits), obres de pietat (participar 
a la santa missa, resar el rosari, etc.) i mortificacions corporals. 

 

La llei de l’abstinència obliga tots els qui hagin complert 14 anys. La del 
dejuni, tots els majors d’edat fins que hagin complert els 59 anys.»  

 (Decret de la Conferència Episcopal, 21 de novembre de 1986). 
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DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY (C) 
 

 “CADA ARBRE ES CONEIX PELS SEUS FRUITS” 
 

 partir de les lectures de la Sagrada Escriptura d’aquest 
diumenge, reflexionem també avui, sobre un altre aspecte 
de la santedat a la que tots estem cridats. Ens referim a la 
coherència. No podem ser d’una manera i aparentar-ne 

una altra. És cert que les aparences enganyen, però en el nostre cas 
no podem aparentar, sinó que hem de ser. Un bon cristià ha de ser 
reconegut pel que diu, però sobretot pel que fa. Hi ha d’haver una 
coherència total entre el que creiem i el que fem, com a fruit de la fe 
que professem. 
El veritable deixeble de Jesús ha de ser reconegut tant per les seves 
paraules, com per les seves obres. El comportament del qui es diu 
cristià, i vol ser-ho de veritat, no pot ser mundà. Les maneres de ser 
del món no s’adiuen amb les del qui se sap cridat a participar de la 
vida divina. No podem actuar individualment com si fóssim amos i 
senyors de tot. Cal sentir-se membres de la comunitat, de l’Església, i 
actuar en conseqüència. Per això hem de confiar, no en “guies cecs”, 
que ens menarien al fons del clot, sinó amb guies que gaudeixin 
d’una bona visió i que coneguin per on passa el camí recte i ens hi 
portin. Per això ens cal deixar-nos conduir per aquells que l’Església 
ha posat com a guies del poble sant de Déu. Només podem ser 
“deixebles”. I per tant ens cal tenir la humilitat del deixeble, que es 
deixa portar per aquells que saben per on cal passar, perquè ells 
mateixos s’han posat a l’escola del veritable Mestre, Nostre Senyor 
Jesucrist. Aquesta humilitat ens ha de portar a no jutjar els altres. No 
fos cas que, com diu Jesús, “veiéssim la palla a l’ull del germà i no 
sabéssim veure la biga que hi ha en el nostre”. Estem massa avesats 
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a la crítica dels altres i molt poc a criticar-nos a nosaltres mateixos. Si 
hem de ser severs en els nostres judicis, siguem-ho per a nosaltres 
mateixos i no per als altres. I a l’hora d’avaluar les actituds i les 
maneres de fer, no oblidem les paraules de Jesús: “Cada arbre es 
coneix pels seus fruits”.  
Hem de pensar que també aquesta serà la mesura amb què ens 
avaluaran a nosaltres: No pel que diem, sinó pel que fem. Pels fruits 
que hàgim pogut donar. Aquesta és la mesura més autèntica de totes. 
“No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents, ni cap arbre dolent 
que doni fruits bons”. Esforcem-nos, doncs, a donar fruits bons, a 
obrar sempre el bé, ja que hem estat cridats a això. Déu espera de 
nosaltres aquests fruits que són els únics que poden fer créixer en el 
món la bondat i la pau. I no oblidem, i per això venim, com cada 
diumenge, a agrair-ho, que el primer i millor fruit de bondat i de pau, 
ens l’ha proporcionat el mateix Jesús, que com el gra de blat, colgat a 
terra, malgrat haver mort, ressuscitant, dóna fruits abundants de 
salvació i de vida eterna.■ 

 

* * * * * * 
 

 
Convocatòria del Sínode 

 

I. La crida a caminar junts 
 

4. El camí sinodal es desenvolupa dins d’un context històric 
caracteritzat per canvis «epocals» de la societat i per una etapa 
crucial de la vida de l’Església, que no és possible ignorar: és en els 
plecs d’aquest context complex, en les seves tensions i 
contradiccions, on estem cridats a «escrutar a fons els signes dels 
temps i interpretar-los a la llum de l’Evangeli» (GS, n. 4). 
S’assenyalen aquí alguns elements de l’escenari global més 
estretament vinculats amb el tema del Sínode, però el quadre haurà 
d’enriquir-se i completar-se a nivell local. 
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 26:  18,30: Teresina Pou 
Diumenge, 27:  12,00: Família de Ferran Pérez.  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 28:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 1:  18,30: A Sant Narcís 
Dimecres, 2:  18,30: En acció de gràcies 
Dijous, 3:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 4:  18,30: Pels difunts de la Parròquia 
Dissabte, 5:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 6:  12,00: Família de Ferran Pérez.  
  18,30: En acció de gràcies 

 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

 

DIMECRES DE CENDRA 
Dimecres, dia 2, és Dimecres de Cendra, inici de la Quaresma. 

A les 18’30, Missa, amb la benedicció i imposició de la Cendra. 
És dia de dejuni i abstinència. 

 

VIACRUCIS 
El proper divendres, dia 4, a les 6 de la tarda es farà el Viacrucis, 

com cada divendres de Quaresma. Tots som convidats a participar-hi. 
 

PRIMER DIVENDRES DE MES 
També el proper divendres és primer divendres de mes, i com tenim 
per costum, acabada la missa de les 18’30 hi haurà l’exposició del 

Santíssim, l’estona de pregària i la Benedicció amb la custòdia. 


