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En el Dimecres de Cendra a la Catedral, el cardenal convida a viure les tres
actituds de la Quaresma: oració, dejuni i almoina
07 març, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El 6 de març ha tingut lloc la celebració del Dimecres de Cendra a la catedral de Barcelona,
un acte dins el calendari litúrgic que marca l‘inici del temps quaresmal. “Converteix-te i creu
en l’Evangeli”, un dia que ens recorda la nostra limitada condició humana. Perquè el cos de
tots s’acaba convertint en pols. Un temps que ens recorda aquells quaranta dies de Jesús en
el desert. Així, és una època de penitència i de dejuni prèvia a la Passió Mort i Resurrecció de
Crist. És, amb tot, un moment de preparació, en el que l’Església crida els ﬁdels a la
conversió.
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Un cor de carn
Iniciant la Quaresma, el cardenal Joan Josep Omella convida a demanar “un cor de carn”.
Aquest, doncs, consisteix en un cor nou, “que estimi a Déu i els germans”. Ha recordat, a
més a més, que el temps de Quaresma ha d’ajudar “a canviar el cor i tornar al Senyor”.
“I com caminar cap aquesta direcció?” – es pregunta l’arquebisbe de Barcelona. Així, recorda
les tres actituds que suggereix l’Església per anar a l’encontre del Pare i els germans.
Aquestes són, doncs, oració, dejuni i almoina. També, ha recordat que aquestes actituds hom
no les ha de fer per vanagloriar-se, sinó en la intimitat del Pare, que tot ho veu. “El teu Pare,
que veu el que és amagat, t’ho recompensarà” (Mateu 6,1-6.16-18). Com explica Omella “no
ens ha d’importar l’aplaudiment dels germans, sinó ser sincers amb Ell i dir-li «Vine»”.

Un dejuni que ens entrega als altres
El cardenal ha comentat que la Paraula de Déu és dolça com la mel. Així, pregant, “aquesta
Paraula entra dins nostre i aprenem l’ensenyament del Senyor, allò que vol dir-n”. D’aquesta
manera, “poder establir aquest diàleg de Tu a tu, d’Amic a amic, de ﬁll a Pare”.
A més a més, ha subratllat que “el dejuni fa despullar-nos”. I és que, com diu, gastem més
del que necessitem. Per tant, proposa donar la volta al full, i passar del “síndrome de
comprar” al “síndrome de despullar-nos”, ja que “no necessitem res més que Déu”. Això
aniria relacionat en reduir l’ús del Whats App, Internet… per tenir un “temps d’escolta”.
D’aquesta manera, ho relaciona amb el tercer punt, l’almoina. Una almoina que no només ha
de ser de diners, sinó “també de solidaritat, de la meva persona”.
Finalment, l’arquebisbe de Barcelona ha acabat amb una petita pregària de sant Pere de
Poveda. Aquesta feia “Que pensi el que Tu vols que pensi. Que vulgui el que Tu vols que
vulgui. Que parli com Tu vols que parli. Que obri com vols que obri. Aquesta és la meva única
aspiració”.
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