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Setmana Santa
La Setmana Santa és el moment litúrgic més intens de tot l'any.
No obstant això, per a molts catòlics s'ha convertit només en una
ocasió de descans i diversió. S'obliden de l'essencial: aquesta
setmana l'hem de dedicar a l'oració i la reflexió sobre els misteris de
la Passió i Mort de Jesús per aprofitar totes les gràcies que això ens
porta.
Per viure la Setmana Santa, hem de donar-li a Déu el primer lloc
i participar en tota la riquesa de les celebracions pròpies d'aquest
temps litúrgic.
Viure la Setmana Santa és acompanyar Jesús amb la nostra
oració, sacrificis i el penediment dels nostres pecats. Assistir al
Sagrament de la Penitència en aquests dies per morir al pecat i
ressuscitar amb Crist el dia de Pasqua.
L'important d'aquest temps no és el recordar amb tristesa el
que Crist va patir, sinó entendre per què va morir i va ressuscitar. És
celebrar i reviure el seu lliurament a la mort per amor a nosaltres i el
poder de la seva Resurrecció, que és primícia de la nostra.
La Setmana Santa va ser l'última setmana de Crist a la terra. La
seva Resurrecció ens recorda que els homes vam ser creats per
viure eternament al costat de Déu.

Diumenge de Rams: Celebrem l'entrada triomfal de Jesús a
Jerusalem en la qual tot el poble el lloa com a rei amb cants i
palmells. Per això, nosaltres portem els nostres palmells a l'Església
perquè els beneeixin aquest dia i participem en la missa.
Dijous Sant: Aquest dia recordem l'Últim Sopar de Jesús amb els
seus apòstols en la qual els va rentar els peus donant-nos un
exemple de servei. En l'Últim Sopar, Jesús es va quedar amb
nosaltres en el pa i en el vi, ens va deixar el seu cos i la seva sang. És
el dijous sant quan va instituir l'Eucaristia i el Sacerdoci. En acabar
l'últim sopar, Jesús va anar a orar, a l'Hort de les Oliveres. Aquí va
passar tota la nit i després de molt temps d'oració, van arribar per
agafar-lo.
Divendres Sant: Aquest dia recordem la Passió del nostre
Senyor: La seva presó, els interrogatoris d’Herodes i Pilat; la
flagel·lació, la coronació d'espines i la crucificció. Ho commemorem
amb un Via Crucis solemne i amb la cerimònia de l'Adoració de la
Creu.
Dissabte Sant o Dissabte de Glòria: Es recorda el dia que va
passar entre la mort i la Resurrecció de Jesús. És un dia de dol i
tristesa doncs no tenim Jesús entre nosaltres. A la nit es duu a
terme una vigília pasqual per celebrar la Resurrecció de Jesús. En
aquesta celebració s'acostuma a beneir l'aigua i encendre les veles
en senyal de la Resurrecció de Crist, la gran festa dels catòlics.
Diumenge de Resurrecció o de Pasqua: És el dia més important i
més alegre per tots nosaltres, els catòlics, ja que Jesús va vèncer la
mort i ens va donar la vida. Això vol dir que Crist ens dóna
l'oportunitat de salvar-nos, d'entrar al Cel i viure sempre feliços en
companyia de Déu. Pasqua és el pas de la mort a la vida.
Per què la Setmana Santa canvia de data cada any? El poble
jueu celebrava la festa de pasqua en record de l'alliberament de
l'esclavitud d'Egipte, el dia de la primera lluna plena de primavera.
Aquesta data la fixaven sobre la base de l'any lunar i no a l'any solar

del nostre calendari modern. És per aquesta raó que cada any la
Setmana Santa canvia de dia, doncs se li fa coincidir amb la lluna
plena.
A la festa de la Pasqua, els jueus es reunien a menjar be rostit i
amanides d'herbes amargues, recitar benediccions i cantar salms.
Brindaven per l'alliberament de l'esclavitud.
Jesús és el nou anyell pasqual que ens porta el nou
alliberament, del pecat i de la mort.

Horaris de Setmana Santa
Diumenge de Rams, dia 20 de març:
- 12. Benedicció de Rams
- No hi ha missa de 13h. La resta de misses segons els
horaris de diumenge.
Dijous Sant, dia 24 d’abril:
- 19h. Celebració de la Cena del Senyor (la col·lecta serà
lliurada a Caritas diocesana).
Divendres Sant, dia 25 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 26 d’abril:
- 22h. Vigília Pasqual.
Diumenge de Pasqua, dia 27 d’abril:
- L’horari de Misses serà el propi de tots els diumenges.

Activitats parroquials i Notícies
COL·LECTES DEL SEMINARI I DE MANS UNIDES. La parròquia va recollir, per al
Seminari, la quantitat de 1404€ i per a Germanor, 1044,49€; i per la col·lecta
de Mans Unides, la quantitat de 1384€. Moltes gràcies per la vostra
col·laboració.
FORMACIÓ D’ADULTS. El dimarts dia 29, de 19 a 20h, prosseguirem les
xerrades parroquials de formació d’adults, tot comentant les obres de
misericòrdia que resten pendents. Hi sou tots convidats.

Jo estic a la porta
Un home havia pintat un quadre ben
bonic. El dia de la presentació al
públic, van assistir les autoritats
locals, fotògrafs, periodistes, i molta
gent, doncs es tractava d’un pintor
famós, un artista reconegut. En
arribar el moment, es va treure el
llançol que cobria el quadre. Va
haver-hi un calorós aplaudiment.
Era una figura impressionant de
Jesús tocant suaument la porta d’una casa. Jesús semblava viu. Amb l’oïda al
costat de la porta, semblava voler sentir si endins de la casa li responia algú.
Tots admiraven aquella preciosa obra d’art. Un observador molt curiós, va
trobar una falla en el quadre. La porta no tenia pany.
I va anar a preguntar a l’artista:
- “La seva porta no té pany! Com es fa per obrir-la?“
El pintor va prendre la seva Bíblia, va buscar un versicle i li va demanar a
l’observador que ho llegís: Apocalipsi 3, 20:
"Heus aquí, jo estic a la porta i truco: si algun escolta la meva veu i obre la
porta, entraré amb ell, i soparé amb ell, i ell amb mi.”
-”Així és”, va respondre el pintor. “Aquesta és la porta del cor de l’home.
Solament s’obre per dins.”
Obrim el nostre cor a l’amor, a Déu, i canviem, doncs estem a temps.

