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Horaris de Setmana Santa
Diumenge de Rams, dia 9 d’abril:
- 11. Missa
- 12. Benedicció de Rams
- No hi ha missa de 13h. La resta de misses segons els
horaris de diumenge.
Dijous Sant, dia 13 d’abril:
- 19h. Celebració de la Cena del Senyor (la col·lecta serà
lliurada a Caritas diocesana).
Divendres Sant, dia 14 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 15 d’abril:
- 22h. Vigília Pasqual.
Diumenge de Pasqua, dia 16 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 11 d’abril, 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.

Tridu Pasqual
DIJOUS SANT: El Tridu Pasqual comença amb la missa
vespertina del Sopar del Senyor del Dijous Sant, dia de
reconciliació, memòria de l'eucaristia i pòrtic de la passió. Se
celebra el que Jesús va viure en el sopar de comiat: “Cada
vegada que mengeu d'aquest pa i beveu d'aquesta copa,
proclameu la mort del Senyor, fins que ell torni” (1Cor 11,26).
En aquesta cerimònia es troba el lavatori dels peus, que
significa un servei que exigeix i requereix humilitat. Acaba el
dijous amb una oració perllongada personal en silenci, davant
de Jesús en el monument.
En moltes diòcesis es realitza al matí la Missa Crismal, on es
beneeix i reparteix al clergat els sants olis que seran usats en
els sagraments durant l'any. A Barcelona, aquesta missa se
celebra el dimarts sant.
DIVENDRES SANT: El Divendres se centra en el misteri de la
creu, instrument de suplici i de mort, però sinònim de
redempció. Aquest dia, denominat antigament a la manera
jueva “parasceve” (preparació), és avui “celebració de la Passió
del Senyor”. Commemorem la victòria sobre el pecat i la mort.

L'actual celebració del Divendres Sant és austera: gira entorn
de la immolació del Senyor. Per al nostre poble, el Divendres
Sant és un dia de dolor, manifestat per dues figures: el Natzaré
i la Dolorosa.
Se sol llegir la Passió del Senyor i en general es fa el Viacrucis
més important amb les 14 estacions. Entre el dijous al vespre
després de la Missa de la Cena del Senyor, i el matí del
divendres sant, en general, es practica la devoció de la Visita a
les 7 Esglésies.
LA VIGÍLIA PASQUAL: La Vigília Pascual és la celebració més
important de l'any, la culminació de la Setmana Santa i l'eix de
tota la vida cristiana, fins al punt d'haver estat denominada
“mare de totes les vigílies”. Segons el missal, és nit de vela.
Segons l'actual litúrgia, el dissabte és dia de meditació i de
repòs, de pau i de descans, sense missa ni comunió, amb l'altar
nu.
La vigília pasqual està constituïda per una llarga celebració de
la paraula que acaba amb l'eucaristia. S'inicia l'acte amb una
foguera.
a) La litúrgia de la llum: Es desenvolupa de nit, fora del temple,
entorn del ciri, símbol de Crist, al que segueixen els batejats
amb les seves lluminàries enceses.
b) La litúrgia de la paraula: En aquesta segona part es descriu la
història de la salvació. Són fonamentals les lectures del Gènesi
(creació), Èxode (alliberament d'Egipte), Profetes (hi haurà un
nou alliberament) i Evangeli (proclama de la resurrecció).

c) La litúrgia de l'aigua: La tercera part celebra el nou
naixement. Es desenvolupa especialment quan hi ha
baptismes, sobretot d'adults.
d) La litúrgia eucarística: L'eucaristia és el cim de la vigília. Els
recentment batejats participen activament en l'oració
universal, processó d'ofrenes i comunió. Aquest dia acaba amb
una gran alegria a la nit, perquè Jesús va ressuscitar. Per això
les parròquies tendeixen a realitzar una àgape fraterna entre
els seus fidels.

La parròquia de la Mare de
Déu de Betlem us desitja una
santa pasqua 2017!!!

