
 
 
 

 
 

NORMES SOBRE EL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA 
 
Dimecres vinent iniciem el temps penitencial de la Quaresma, amb la 
imposició de la Cendra. 
 
Recordem les 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 Caritas 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 VII DE DURANT L’ANY 
 

“SIGUEU SANTS, PERQUÈ JO, EL SENYOR, EL VOSTRE DÉU, SÓC SANT”. 
“SIGUEU BONS DEL TOT, COM HO ÉS EL VOSTRE PARE CELESTIAL”. 

 
questes paraules del llibre del Levític i de l’Evangeli 
segons sant Mateu són paraules que expressen la voluntat 
de Déu que vol que els homes i dones que ell va crear a 
imatge i semblança seva, duguin a terme el designi 

volgut per Déu des dels inicis del món: Tots estem cridats a ser 
sants, per assemblar-nos al màxim a Déu mateix, que és sant. D’aquí 
neix la invitació que el Concili Vaticà II feia a tota la humanitat: La 
crida universal a la santedat. (Capítol V de la “Lumen Gentium”). 
Crida reiterada pel papa Francesc en la seva exhortació apostòlica 
“Gaudete et exsultate” que du per títol: “La crida a la santedat en el 
món contemporani” i que faríem bé, si no ho hem fet ja, de llegir. La 
santedat exigeix tenir les mateixes actituds divines: L’amor fins a 
l’extrem i el perdó. 
Per això el salm responsorial ens recordava aquesta característica 
divina: “El Senyor és compassiu i benigne”. Val la pena de repassar 
aquest salm: Déu perdona les culpes, guareix tota malaltia, rescata 
de la mort tots els vivents, i ens sacia d’amor i misericòrdia. És lent 
per al càstig, ric en l’amor, no ens castiga els pecats com 
mereixeríem ... Com un pare s’apiada dels fidels. Per això aquest 
mateix salm ens invita a l’agraïment i a la lloança: “Beneeix el 
Senyor ànima meva, no t’oblidis mai dels seus favors” 
La pedra de toc del cristianisme és precisament la capacitat de 
perdó. No oblidem que el mateix Jesús, des de la creu, demanava al 
Pare el perdó pels qui el crucificaven, excusant-los: “no saben el que 
fan”. 
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Amb aquesta formula rabínica “Ja sabeu que us van dir... doncs jo us 
dic” Jesús va desgranant els preceptes de la llei de Moisès, per 
portar-los al seu acompliment més autèntic. Llei de màxims, no de 
mínims, perquè és la llei de l’amor que arriba fins al perdó dels 
enemics. 
També sant Pau (segons lectura) expressa aquest mateix anhel de 
perfecció i de santedat quan diu: “¿no sabeu que sou un temple de 
Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres? Si algú profana el 
temple de Déu, Déu li’n demanarà comptes, perquè el temple de 
Déu és sagrat, i aquest temple sou vosaltres.” 
Perfecció, santedat, misericòrdia, perdó ... Déu és així. I vol que 
nosaltres també imitem aquesta manera de ser divina: “Sigueu sants, 
perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant”. “Sigueu bons del tot, 
com ho és el vostre Pare celestial”.■ 
 

* * * * * * * 
 

LA SANTEDAT CRISTIANA 
 

«Déu col·labora en tot per al bé d’aquells qui l’estimen, d’aquells 
qui són cridats segons el seu designi. (...) Perquè els qui per 
endavant ha conegut, els ha predestinat també a esdevenir conformes 
a la imatge del seu Fill, per tal que ell sigui primogènit entre molts 
germans. I els qui ha predestinat, també els ha cridat; els qui ha 
cridat, també els ha justificat; i els qui ha justificat, també els ha 
glorificat» (Rm 8,28-30). 
«La crida a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció de la 
caritat s’adreça a tots els qui creuen en el Crist, qualsevol que sigui 
la seva categoria i estat». Tothom és cridat a la santedat: «Sigueu 
perfectes com el meu Pare celestial és perfecte» (Mt 5,48). 

Els fidels han de fer servir les energies que han rebut segons la 
mesura feta pel Crist a fi que (...) fent en tot la voluntat del Pare, 
es consagrin amb tota l’ànima a la glòria de Déu i al servei del 
proïsme. D’aquesta manera la santedat del poble de Déu 
s’expandirà en fruits abundants, com ho demostra ben clar la 
història de l’Església amb la vida de tants sants.■ 

 

CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, n. 2012-2013 
 

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, 22:  18,30: Josep Casadevall i Carme Puig. 
Diumenge, 23:  12,00: Josep Bosch Xifró 
  18,30: Pel poble 
Dimarts, 25:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 26:  18,30: Per la Parròquia 
Dijous, 27:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dissabte, 29:  18,30: Família Vizern Pont  
Diumenge, 1:  12,00: Família Juanola - Bohigas 
  18,30: Pel poble 

 

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. 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Elián Leal Moncada 

 

VIACRUCIS 
Divendres, dia 28, com tots els divendres de Quaresma, celebrarem 

el Viacrucis a les 6 de la tarda  
 
 

COMENCEM LA QUARESMA 
 

El proper dimecres, dia 26 de febrer, és el Dimecres de Cendra. 
Com cada any, iniciarem la santa Quaresma amb la Imposició de la 

Cendra, que tindrà lloc dins la Missa de les 18’30. 
 

 


