
LA SETMANA SANTA

És la setmana a què arribem, després de la pelegrinació de la Quaresma, al llarg de la qual
ens hem anat disposant espiritualment per celebrar amb fruit aquests dies, el moment
culminant de la Redempció, amb la passió, mort i resurrecció de Jesús. 

En aquesta setmana la litúrgia de la Església vol seguir el curs natural dels dies, tal com
varen passar les coses fa dos mil anys. Tot començarà el diumenge de Rams.

Diumenge de Rams

El diumenge abans de la Passió Jesús va fer una entrada
impressionant a Jerusalem, perquè ho va fer sobre un ase,
com feien els reis antics a Israel, i la gent del poble, que
aquells dies omplien Jerusalem perquè havien anat a
celebrar la festa de la Pasqua jueva, el varen aclamar
triomfalment. I el saludaven enlairant palmes i branques
d'arbres, tot cantant al·leluies al seu pas.

D'això en queda un record a la Missa principal d'avui, amb
la benedicció dels Rams. 

Encara que hi hagi aquest aire d'alegria i de Triomf, a
l'Evangeli de la Missa llegirem la Passió sencera, o al menys
la part principal, i queda ben clar que entrem en els moments
més seriosos de la vida de Jesús. Estem a punt per celebrar
la Passió. Sortirem de la Missa del diumenge amb el cor

encongit, esperant els dies mes sants del any. Entrem així a la Setmana Santa.

Dijous Sant: L'Eucaristia

El dijous Sant el ritme de la vida de l'Església és
encara més lent que els altres dies, perquè vol
recordar, pas a pas, el que va passar aquell dia de
la vida de Jesús.

Al matí d'aquest dia els bisbes celebren la
Missa Crismal amb els mossens de les seves
diòcesis, que és la Missa on es consagraran els
olis sagrats que al llarg del any es fan servir a
algunes cerimònies, com són les uncions del
malalts, els bateigs o les confirmacions. 

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a divendres, feiners, de 9 a 14 i de 16 a 20
Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges i festius, de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20
Despatx: dilluns a divendres, de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20

MISSES

Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 13*, 18 i 19*
Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
El segon dissabte, a les 11, Missa en llatí
(* En castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i els primers divendres de mes, després de la Missa de les 18, fins a les 19.30

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 15, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 17, de 10.30 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 2, de 19.30 a 21
2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.30
3er Dimarts, dia 17, de 14.15 a 15.30
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HORARIS DE SETMANA SANTA

Dia 1. Diumenge de Rams: El rams es beneiran abans de la Missa de les 12.00 h

De Dilluns a Dimecres:           Horari normal
Dia 5. Dillous Sant: 10 a 13 h Confessions

17 h Missa in Coena Domini. Obert fins a les 20 h
Dia 6. Divendres Sant: Obert des de les 9 h.

12 h Via Crucis
17 h Celebració de la Passió del Senyor

Dia 7. Dissabte Sant: Obert des de les 19.30 h
20 h Vetlla Pasqual

Dia 8. Diumenge de Pasqua: Misas: 12, 13, 18 i 19 h

ABSÈNCIES

Mn. Perarnau, del 26 al 30
Mn. Juventeny, el 30

 



RECORDEM...

Només els diumenges són dies de precepte
aquesta setmana. No ho son ni el Dijous ni el Divendres
Sants. El fet que no siguin dies de precepte no treu que
sigui molt convenient participar a la litúrgia: ens farà molt
de bé.

ALGUNES IDEES PER A LA SETMANA SANTA

Participar en las tradicions populars locals
A molts llocs, la tradició cristiana, de vegades molt

antiga s'ha concretat en manifestacions de pietat
populars que han adoptat formes diversíssimes.
Recordem les grans processons que se celebren a
alguns llocs d'Andalusia, i a moltes altres ciutats.

També a Catalunya tenim unes tradicions antigues que
neixen de la fe i de la devoció del poble cristià. A cada lloc, d'una manera o altra, es nota
l'esperit cristià que vibra darrera d'aquests actes. Convé que aquestes manifestacions
cristianes es mantinguin, i que siguin vives. Moltes vegades són com catequesis que
serveixen per explicar els grans misteris de la nostra fe sobre-tot a la mainada. Pares,
germans grans, catequistes, aneu-hi amb els petits i expliqueu-los el que van veient,
responeu les preguntes que us facin i estareu fent una gran catequesis.

Llegir l'Evangeli
Pot ajudar-nos molt a entrar en l'esperit d'aquesta setmana llegir els capítols dels

Evangelis on es parla de la Passió de Jesús. La lectura del Evangeli, feta amb calma,
meditada es sempre profitosa. 

L'Exercici del Via Crucis
El Via Crucis, una oració clàssica, amb gran tradició entre els cristians, és una oració que

el Divendres Sant té encara un sentint més gran. Molts cristians el resaran aquest dia,
molts altres seguiran el que el Sant Pare farà al Coliseu, a Roma i que cada any arriba a
les nostres pantalles de televisió. També hi haurà qui el resarà amb la família, procurant
adaptar cada estació a les circumstancies i l'edat dels que hi participin. 

UNA ANÈCDOTA: El secret de l'alegria

La Setmana de Pasqua de l'any 1981 o 1982, el papa Joan Pau II va batejar a una jove

universitària holandesa a Roma. Ella mateixa li va contar al Sant Pare el procés de la seva

conversió. 

La seva família era protestant. De petita –deia–, havia observat que els nens catòlics

eren més alegres que els protestants. Després, sent jove i ja en la universitat, havia

constatat la mateixa realitat. 

Aquesta observació, segons ella, li va dur a preguntar-se: "¿Què tenen ells que no

tinguem nosaltres?" Perquè això deu ser la causa d'aquesta alegria que els diferencia de

nosaltres. 

Va arribar a la conclusió que el secret, la raó, està en el Sagrament de la Penitència,

patrimoni catòlic del que manquen els protestants. 

Això la portà a estudiar el catolicisme. I l'estudi va acabar en conversió i bateig.

Agustín Filgueiras: "Orar con... un pan para cada día”

Però el poble esta convidat a la Missa que se celebra a mitja tarda i que té com a
record més important el moment en què Jesús va instituir el sagrament de l'Eucaristia,
i que va manar als seus deixebles que la celebressin en record de la seva memòria. 

El Santíssim Sagrament queda desprès de la Missa reservat en llocs especials, que
anomenem Monuments, molt engalanats per facilitar que els fidels puguin anar a  adorar
Déu que se'ns dona d'aquesta manera tan sorprenent, sota aquestes aparences de pa.

A molts llocs hi ha la tradició de visitar Monuments a diferents esglésies i fer així
varies estacions al Santíssim Sagrament. 

Divendres Sant: la Passió
El Divendres Sant és el dia de la Passió de

Jesús. És el dia més trist de l'any cristià. I tot ens
convida a estar mes aviat seriosos i recollits,
procurant sentir amb la Església aquells moments
duríssims del judici, condemna, passió i mort de
Jesús. 

Tradicionalment era un dia que els cristians
procuraven evitar manifestacions externes de
soroll i alegria per respecte a la memòria del que
Jesús estava passant aquell dia. Els més grans
recordaran que això es traduïa fins i tot en el tipus
de música que s'escoltava. 

Lògicament el fet més important es la disposició
interior. Aquestes manifestacions exteriors res
voldrien dir si no fossin reflexa del nostre interior.

Pels que han complert ja 18 anys, i encara no
en tenen 59 és un dia de dejuni, tal com vàrem recordar al parlar de la Quaresma. 

Dissabte Sant: L'Església vetlla en silenci
El Dissabte Sant és un dia sense litúrgia, l'Església recordarà aquest dissabte que

Jesús està mort, tancat dins d'un sepulcre fred, vigilat pels soldats romans... És un dia
d'espera.

Vetlla Pasqual
Acaba la Setmana Santa amb la celebració de la Resurrecció de Jesús, al tercer dia

després de la mort a la Creu. És el moment culminant de l'any cristià: Jesús triomfa amb
la seva resurrecció sobre la mort, la gran enemiga de la humanitat. La Resurrecció és
el gran senyal que Ell mateix havia promès per certificar que el seu ensenyament era
vertader.

Jesús va ressuscitar la nit del dissabte al diumenge, per això els cristians ens trobem
a primera hora de la nit per celebrar la resurrecció a la vetlla Pasqual. El ritu de la
celebració és segurament un dels més rics i més bonics de tota la litúrgia catòlica i és
recomanable seguir-lo amb atenció per poder gaudir de la riquesa de la nostra
celebració.La celebració d'aquesta Vetlla necessita no tenir pressa. Hem de deixar les
preocupacions fora de l'església per emocionar-nos seguint la historia de la salvació i
sentir l'alegria profunda de la resurrecció de Jesús.

 


