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Diumenge de Rams
El 1884 va descobrir-se un manuscrit escrit en llatí que relata el pelegrinatge a
Terra Santa i la descripció dels oficis litúrgics a Jerusalem. El més singular del
text és que és obra d’una dona de nom Egèria, originària de l’actual Galícia,
que va fer estada a l’Orient cristià entre el 381-384. No és aquest el cas
excepcional d’una dona que viatja sola a Terra Santa, ja que també van fer-ho
Pamènia, Sílvia, Fabiola, Paula o Melania, però en el cas d’Egèria n’hem
conservat l’escrit del seu viatge.
Així, ens explica Egèria que la Setmana Santa és anomenada Gran Setmana a
Jerusalem. Ens diu que el diumenge de Rams al matí la gent es reuneix al
Martyrium, és a dir, a la capella construïda rere el Gòlgota i que, a les set de la
tarda, es congrega a la plana de l’Hort de les Oliveres per fer dues hores de
pregària, acabades les quals pujaven a la muntanya per llegir l’evangeli de
l’entrada de Jesús a Jerusalem mentre la gent el rep amb palmes. Dilluns,
dimarts i dimecres sant la gent es congrega a l’església per resar entre les nou
del vespre i mitjanit. Dijous sant és l’únic dia de l’any que se celebra
l’eucaristia a la capella del Gòlgota i, de fet, la gent passa el dia resant fins a la
matinada. Divendres sant, a l’alba, els cristians s’apleguen a l’Hort de les
Oliveres per, d’allà estant, pelegrinar a Getsemaní on es llegeix l’evangeli de la
Passió. Escriu Egèria: “Quan es llegeix aquest passatge hi ha un esclat tan gran
de crits, gemecs i plors de tot el poble que el plany se sent gairebé a la ciutat
de Jerusalem. I ja des d’aquell moment la gent va a peu a la ciutat tot cantant
himnes, i arriba a la porta a l’hora en què hom comença a distingir les
persones. I així es troben tots, com un sol home, preparats al mig de la ciutat,
grans i petits, rics i pobres, perquè aquell dia ningú no se’n va de la vetlla de
pregària fins al matí”. Explica Egèria com, al peu del Gòlgota,el bisbe de

Jerusalem obria l’arqueta de la Veracreu i la mostrava als congregats que
feien una processó per a venerar-la.
El relat d’Egèria és un excel·lent testimoni de la fe dels primers cristians, de la
seva veneració per Terra Santa i, alhora, un dels millors exemples de com se
celebrava la litúrgia al llarg de l’any. Els anys passen i canvien els costums, els
cants o les pregàries... Així, confirmem pel text d’Egèria que encara no s’havia
fixat una celebració específica per a la vetlla pasqual o per diumenge de
resurrecció. Tanmateix, l’essencial de la Setmana Santa continua vigent:
aquell compromís de Déu envers la humanitat que troba un punt d’inflexió en
l’encarnació de Jesús arriba a un moment culminant en els fets esdevinguts al
llarg de la Pasqua. Ja no es tracta ara de la commemoració de l’alliberament
de l’esclavitud a Egipte com en la pasqua jueva; ara tot gira al voltant de
l’acció alliberadora de Jesús per al conjunt de la humanitat. Ja no es tracta de
l’anyell sacrificat sinó del propi Jesús. Ja no es tracta de l’inici de l’èxode cap a
la Terra Promesa sinó d’iniciar el camí espiritual cap a la nova Jerusalem.

Horaris de Setmana Santa
Diumenge de Rams, dia 29 de març:
- 12. Benedicció de Rams
- No hi ha missa de 13h. La resta de misses segons els horaris
de diumenge.
Dijous Sant, dia 2 d’abril:
- 19h. Celebració de la Cena del Senyor (la col·lecta serà
lliurada a Caritas diocesana).
- Hora santa a les 22h.
Divendres Sant, dia 3 d’abril:
- 10:30h. Laudes i ofici de lectures.
- 11. Viacrucis.
- 17h. Celebració de la Passió del Senyor (La col·lecta serà
destinada a les comunitats cristianes de Terra Santa).
Dissabte Sant, dia 4 d’abril:
- 22h. Vigília Pasqual.
Diumenge de Pasqua, dia 5 d’abril:
- L’horari de Misses serà el propi de tots els diumenges.

Activitats parroquials i Notícies
Dimarts sant. El dimarts de la Setmana Santa, dia 31 de març, se suprimeix
la missa d’11 del matí per haver-hi la missa crismal, en la qual som
convocats tots els sacerdots a participar-hi. Hi haurà missa a les 13 i a les
20h.
Dilluns de pasqua. El dilluns de pasqua, dia 6 d’abril, en ser dia festiu, no
hi haurà missa a les 9 del matí.
Formació d’adults. El dimarts dia 14 d’abril, a les 19h, tindrem la propera
xerrada de formació d’adults. Hi sou tots convidats!

Tres paraules
En aquests temps de quaresma, sóc aquí, Senyor, en el silenci i en
recolliment. Per donar-te: GRÀCIES; per sol·licitar-te: AJUDA; per implorarte: PERDÓ.
GRÀCIES Senyor, per la pau, per l’alegria, per la unió que els homes, els
meus germans m’han donat: Per aquests ulls que amb tendresa i
comprensió em van mirar, per aquesta mà oportuna que em va aixecar,
per aquests llavis les paraules i somriures dels quals em van encoratjar,
per aquestes oïdes que em van escoltar, per aquest cor que em donà
amistat, afecte i amor.
Gràcies, Senyor. . . em costa treball dir-t’ho... per l’insult, per l’engany, per
la injustícia, per la defunció del ser estimat. Tu ho saps, Senyor, que en va
ser de difícil d’acceptar-ho; potser vaig estar a punt de la desesperació,
però ara m’adono que tot això em va apropar més a Tu. Tu saps el que vas
fer!
Gràcies, Senyor, sobretot per la fe que m’has donat. Per aquesta fe que va
trontollar però que Tu mai no vas deixar d’enfortir quan tantes vegades
encorbat sota el pes del descoratjament em vas fer caminar pel camí de la
veritat malgrat la foscor.
AJUDA T’he vingut també a implorar per aquest temps i per tot l’any. El
que el futur m’ofereixes, el desconec, Senyor; viure en la incertesa, en el
dubte, no m’agrada, em molesta, em fa sofrir. Però sé que Tu sempre
m’ajudaràs.

Jo et puc donar l’esquena. Sóc lliure. Tu mai no me la donaràs. Ets fidel. Jo
sempre comptaré amb la teva ajuda. Tu saps que no sempre cooperaré. Jo
sé que em donaràs la mà. Tu saps que no sempre la prendré.
Per això avui et demano que m’ajudis a ajudar-te, que omplis la meva vida
d’esperança i generositat. No abandonis l’obra de les teves mans, Senyor.
PERDÓ. No podia retirar-me sense pronunciar aquesta paraula que tantes
vegades et deuria haver dit però que per negligència i orgull he callat.
Perdó; Senyor, per les meves negligències, descuits i oblits, pel meu orgull
i vanitat, per la meva neciesa i capritx, pel meu silenci i la meva excessiva
loquacitat.
Perdó, Senyor, per prejutjar els meus germans, per la meva falta d’alegria i
entusiasme, per la meva falta de fe i confiança en Tu, per la meva covardia
i el meu temor en el meu compromís. Perdó perquè m’han perdonat i no
he sabut perdonar.
Perdó per la meva hipocresia, per aquesta aparença que amb tanta cura
procuro, però que sé en el fons que no és més que engany a mi mateix.
Perdó per aquests llavis que no van somriure, per aquesta paraula que
vaig callar, per aquesta mà que no vaig donar, per aquesta mirada que
vaig desviar, per aquesta veritat que vaig ometre, per aquest cor que no
va estimar... per aquest JO que vaig preferir.
Senyor, no t’ho he dit tot. Omple amb el teu amor el meu silenci i
covardia.
GRÀCIES per tots els que no et donen gràcies. AJUDA a tots els que
imploren la teva ajuda. PERDÓ per tots els que no et demanen perdó.
Senyor, concedeix-me serenitat per acceptar les coses que no puc
canviar. Valor per canviar les coses que sí puc canviar i saviesa per
distingir-ne la diferència. M’has escoltat. . . Ara, Senyor, t’escolto.
Pasqua és la commemoració d’uns fets decisius i únics en la història. I és
que, en darrer terme, no es tracta de recordar uns fets del passat per tal
d’evitar que el pas del temps en pertorbi la memòria, sinó de no perdre de
vista l’actualitat de l’acció alliberadora de Déu cada dia enmig nostre. La
celebració dominical de l’eucaristia és el memorial d’aquest compromís de
Déu, del seu lliurament en favor nostre.

