
 

 

Avui, els nens de cicle superior, han celebrat el Dimecres de 
Cendra  per donar pas a l’entrada de la Quaresma.  
Voluntàriament, amb les professores, han assistit a l’Eucaristia de 
l’església de Sant Pere de la nostra ciutat, on al llarg de la 
celebració, el mossèn els ha imposat la cendra tot fent una petita 
creu al front. És un signe penitencial, de conversió i de reflexió que 
és l’aspecte més important de tota la Quaresma. 
La Quaresma, és el període de quaranta dies abans de Pasqua que 
el calendari litúrgic cristià assenyala per preparar-se per a la 
Setmana Santa. Comença el Dimecres de Cendra i acaba el 
Diumenge de Rams. Són dies de posar-nos al servei d’ajudar als 
altres, de reflexionar... No s’entén la Quaresma si no és en funció 
de la Pasqua. 
Durant la Quaresma, el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant, es 
practica dejuni i abstinència i els altres divendres del període es 
practica l’abstinència.  
La Setmana Santa commemora l'entrada de Jesucrist a Jerusalem, 
la seva mort a la creu i la seva Resurrecció , que és la festa més 
important de tots els cristians. 
    

 

ÉS UN MOMENT PER PARAR-NOS, I VEURE PER 

QUIN CAMÍ ANEM. 

 QUÈ ÉS EL QUE NO FEM PROU BÉ  

 ÉS UN MOMENT PER CANVIAR LES NOSTRES 

ACTITUDS, I DONAR PAS EN ELS NOSTRES CORS A 

LA BONDAT, A L’ ESTIMACIÓ. 

ÉS UN MOMENT PER PERDONAR, ESTIMAR, 

COMPARTIR, PREGAR, AJUDAR... 

 

 



 

 

 

 

 

L’amor és el més important en la vida. No podríem viure sense 

estimar i ser estimats. L’amor no es demostra només amb  petons i 

abraçades, sinó també amb obres. Jesús va portar al món la bona 

notícia de l’amor de Déu. I no va parlar només de l’amor de Déu, 

sinó que el  va demostrar amb les seves 

obres. Jesús va estimar tant que va 

arribar  a donar la vida per salvar-nos. És 

impossible tenir més amor.   

Un dia li preguntaren a Jesús: 

- Mestre, quin és el manament             

principal pels cristians? 

          Jesús respongué: 

          Estimaràs Déu amb tot el teu cor. Però 

hi ha un segon manament que és igual                 

d’important: estimaràs els altres com a 

tu mateix. 

Nosaltres, els cristians hem de seguir l’exemple de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Relat per llegir i reflexionar sobre el tema  

 

“Perdonar de vegades és difícil, però no és impossible” 

 Un accident entre dos cotxes va acabar amb la vida d’un dels homes que 

conduïa un dels vehicles. 

El seu fill, un noi jove, va ser informat de seguida de l’esdeveniment, i es 

va dirigir  al lloc de l’accident. Quan va arribar, ja s’havien reunit un grup 

de persones que protestaven i demanaven justícia perquè el conductor viu 

de l’altre cotxe anava begut i conduïa a molta velocitat. 

L’ambient era contagiós. L’odi volia ocupar el seu cor. 

Però va recordar que uns dies abans el seu pare havia estat parlant amb un 

grup d’amics sobre l’amor cristià. Llavors va reprimir els seus sentiments 

de venjança. 

Hores després, parlant amb un amic li va dir: 

“ Faci el que faci, el meu pare no tornarà. Per això no vull caure en la 

temptació d’odiar el qui ha fet això, perquè no aconseguiré res i, a més em 

perjudicaré a mi mateix. La justícia ja se’n cuidarà”. 

 

En les situacions més doloroses i incomprensibles, hi ha persones que tenen 

la capacitat de saber perdonar. 

                        

 

 

                      

 

 

 



                             Oració 

Senyor, ensenya’ns a perdonar 
com tu mateix ens perdones. 
 
Quan ens barallem, 
quan ens insultem amb paraulotes, 
quan ens peguem 
amb ràbia i “a lo bruto”, 
quan diem mentides i enganyem 
als altres en l’escola... 
 
Senyor, ensenya’ns a perdonar 
com tu mateix vares perdonar. 
 
Quan som amables, 
Quan rebutgem la trampa, 
Quan tractem de tranquil·litzar-nos 
i no ens volem venjar de l’altre, 
és llavors que construïm 
un món d’amics i amigues, 
on cada un pot viure feliç. 
 
Senyor, ensenya’ns a perdonar 

                               com tu mateix ens perdones 

                                                                                       


