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Dejuni Solidari
L’almoina, l’oració i el dejuni són tres pràctiques religioses
clàssiques que Jesús, en el Sermó de la Muntanya, ensenya que cal
practicar no per ser lloats sinó de cara a Déu (Mateu 6, 1-6.16-18).
Cada any llegim aquest evangeli el Dimecres de Cendra.
Sant Pere Crisòleg, i també altres sants pares de l’Església,
en el seus sermons predicava que aquestes tres pràctiques no es
poden separar.
Potser el dejuni és la que costa més d’entendre avui dia. No
s’hi veu el perquè. I en té més d’un, de “perquès”. Ens recorda que
l’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca
de Déu (Mateu 4,4). La nostra vida cristiana s’ha d’alimentar de la
Paraula de Déu. El dejuni, a més, demana un esforç que posa a
prova la nostra capacitat de renúncia, ens fa conèixer tal com som.
Pot semblar poca cosa però només el qui és fidel en les coses petites
ho serà en les grans
Hi ha una altra dimensió del dejuni que el fa coincidir amb
l’almoina. Aquesta dimensió s’escau molt en aquests anys de crisi
econòmica. És el dejuni solidari. Jo m’estic de menjar i el que estalvio ho dono als més necessitats. Si vaig
fent guardiola del que em gastaria per comprar el tall, unes postres, un cafè de més, un vermut, una
llaminadura, una revista intranscendent, un espectacle, un viatge, etc., al final de la quaresma hauré estalviat.
Si guardo aquests diners per gastar-me’ls per les vacances, el meu dejuni no haurà estat solidari, demostrarà
que no he entès res del que em proposa l’Església, seguint l’ensenyament de Jesús. Però si dono el que he
estalviat a Caritas parroquial o diocesana, o a una altra institució benèfica, o a un particular que sé que els
necessita... el meu dejuni haurà estat solidari.
Per altra banda el dejuni també pot ser solidari encara que no sigui material. La principal abstinència
de quaresma, - i de tot l’any!-, és la del pecat.
Cal dejunar de les paraules que fereixen els altres, com les calúmnies, les crítiques, les mentides, les
ironies, els retrets, els crits, les paraulotes... Tot allò que surt de la nostra boca amb la intenció de fer mal a
l’altre no té res de solidari, perquè no pensa gens en el bé de l’altre.
Una mica al marge de la solidaritat, no sé qui va dir: no parlis si la teva paraula no ha de ser més
important que el silenci. I la Sagrada Escriptura diu també que serem jutjats per qualsevol paraula vana.
A més a més, sinó no fem silenci, si a fora i dins nostre només hi ha soroll, difícilment escoltarem la
veu de Déu. Si no callem la nostra pregària no serà un diàleg amb el Senyor.
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Agenda .
Martes, 12 febrero: 20,45h Consell Parroquial
Miércoles, 13: MIÉRCOLES DE CENIZA.
•

Misa con imposición de ceniza: a las 9h (catalán); 12h (castellano);
20h (catalán)

•

21h. Celebración joven arciprestal. En el Santuario de Santa Eulàlia
(el dibuix de la dreta n’és el lema d’enguany)

Jueves, 14: y los demás días laborables de cuaresma: Dentro de la misa de
las 9h: Laudes – Dentro de la misa de las 20h: Vísperas
* 20,45: Comisión de liturgia
Viernes, 15: y los demás viernes de cuaresma, a las 19,15h: Via Crucis
Martes, 19: 16,30h (catalán) y 20,45h (castellano): Catequesis de adultos sobre el Credo.
Jueves: 21: 16,30h (castellano) y 20,45h (catalán): Catequesis de adultos sobre el Credo.

CAMINANTS DEL CONGRÉS
Els Caminants del Congrés van començar amb una colla
d’amics del barri, amants de l’excursionisme i de la natura,
que volien conèixer més a fons el nostre país, trepitjant-lo i
gaudint de les seves muntanyes, esglésies i tota la seva
cultura.
Els seus fundadors varen ser: Joan GORRIZ, Jaume TORT,
Josep MIR i Isidre CALVET.
TRETS IDENTITARIS
SORTIDES MENSUALS ( Dissabtes ). Obertes a tothom ( homes/dones ):
- Les sortides van començar l’any 1988. Són mensuals, d’octubre fins a juny, i allà ens apleguem una
mitjana de 55 persones per excursió.
- Des de l’any 1994 la sortida de juny és de 2 dies, com a final de curs i germanor.
- Les sortides son obertes a tothom que tingui una preparació per anar a la muntanya i també que compleixi
unes condicions
- Els programes d’aquest curs 2012-1013 estan a la web de la parròquia www.santpiusx.net
SORTIDES DIJOUS (Només per a homes jubilats):
- Les sortides matinals dels dijous van començar l’any 1997. Actualment som unes 30 persones distribuïdes
en 3 grups, un dels quals té una programació anual i els altres la van determinant setmanalment.
ALTRES ACTIVITATS :
- Caminada Popular per la festa Major del Congrés.
- Portar un Pessebre a la muntanya, que després es recupera i guarda a la parròquia.
- Esmorzar d’amistat per Nadal.
- Sortides culturals-gastronòmiques.

