
SETMANA SANTA 2010

Sembla que en la nostra societat, en certs ambients, es va posant de 
moda de deixar de parlar de Setmana Santa i es prefereix parlar de va-
cances de primavera. Diuen que d’aquesta manera queda més clar que 
vivim en un estat laic i que així no s’afavoreix cap religió determinada. En 
principi, no hi ha res a dir, sobretot si això contribueix a afavorir la bona 
convivència. 

Per a nosaltres, els cristians, la Setmana Santa hauria de continuar es-
sent “Setmana Santa”, amb vacances o sense. Es tracta de conservar 
l’expressió Setmana Santa, però sobretot, omplir-la de sentit. Durant 
aquests dies sants som convidats per l’Església a  reviure amb la màxi-
ma profunditat possible el nucli essencial de la fe cristiana: la passió, la 
mort i la ressurecció del Senyor, el que la litúrgia i la teologia anomenen 
el Misteri Pasqual. 

Aquest nucli essencial de la fe l’hauríem de saber viure, meditar i cele-
brar com una unitat. Això vol dir que hauríem de fer tot el possible per 
a participar activament en totes, totes, les celebracions d’aquests dies: 
des del diumenge de Rams fins al dia de Pasqua, i sense oblidar que una 
d’aquestes celebracions d’aquests dies és la celebració més important de 
l’any litúrgic: la Vetlla Pasqual.   

Disposem-nos, doncs, els qui vivim habitualment a Viladrau, els qui 
aquests dies els passareu, com cada any, entre nosaltres i els qui  sim-
plement hi sou de pas, a deixar impregnar el nostre esperit de la joia i 
l’agraïment que brollen de la contemplació orant del misteri de la nostra 
Redempció. El Senyor Ressuscitat fa camí amb l’Església, amb tots no-
saltres: “Jo sóc amb vosaltres dia rere dia, fins a la fi del món” (Mt 28,20). 
Alegrem-nos-en! 
         

El mossèn
Bona Pasqua a tothom!  

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU
Diumenge de la Passió del Senyor o de Rams - 28 de març del 2010 - 

Full parroquial n. 13 

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 27 de març, pels difunts de la 
FAMÍLIA BELLVEHÍ TORDERA; diumenge, dia 28 de març, per ANNA 
CAPELLA, difunta.

INFORMACIONS 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA: 
La farem dimarts vinent, dia 30 de març, a les 8 del vespre, després de la 
missa. Hi haurà diversos confessors. Aprofitem-ho per a reconciliar-nos 
amb Déu i amb els germans. 

“LA VEU DELS SANTS”: Tots sabeu que, pel, setembre passat, el sen-
yor bisbe va fer públic, a la catedral de Vic, el pla diocesà de pastoral 
2009-2014 que porta per títol Sigueu sants! Un pla diocesà pastoral és 
com un mapa de carreteres: indica una colla d’objectius i els camins per 
arribar-hi. El Pla diocesà de pastoral comença recordant que hi ha quatre 
accions que tota parròquia i tot fidel cristià ha de tenir en compte sem-
pre: 1) Escoltar la Paraula de Déu; 2) La catequesi, que ha d’anunciar 
els misteris essencials del cristianisme; 3) L’inquietud evangelitzadora, 
això és, anunciar Crist a aquells que el desconeixen; 5) La dimensió 
caritativa i solidària, que pertany a la natura de l’Església i és mani-
festació de la seva essència. Després d’aquestes quatre accions, el Pla 
diocesà de pastoral proposa, per a cadascun dels cinc cursos vinents, 
treballar tots junts un objectiu concret que ens recordi que hem de ca-
minar vers la santedat. La santedat (curs 2009-2010); el Baptisme 
(curs 2010-2011); la Confirmació (curs 2011-2012); l’Eucaristia (curs 
2012-2013); els nostres sants diocesans (curs 2013-2014).      

En el Full Diocesà, sovint hi surten referències al Pla Diocesà de Pastoral. 
Cada setmana es publica l’apartat “El sant de la setmana”, que ens ajuda 
a conèixer la vida dels sants; i, els proppassats 
dies 3 de gener i 7 de febrer, a les pàgines cen-
trals del Full Diocesà, s’explicaba amplament què 
és la santedat i encara es continuarà explicant en 
un parell de fulls diocesans més. 

En el Full Parroquial de Viladrau, durant aquest 
curs 2009-2010, cada setmana hi haurà una 
secció que 
anomenarem “LA VEU DELS SANTS” 
en la qual publicarem fins a final d’any, 
textos breus d’un sant, un sant diferent 
cada mes. Començarem diumenge vinent.



SETMANA SANTA 2010

HORARI DE LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES 
A LA PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU

Dia 28 de març: Diumenge de la Passió del Senyor o de 
Rams

A les 12 de migdia, benedicció dels rams i missa.

Dia 30 de març: Dimarts Sant

A 2/4 de 8 del vespre, missa.
A les 8 del vespre, celebració comunitària del sagrament 
de la penitència.

Dia 1 d’abril: Dijous Sant

A les 6 de la tarda, missa vespertina de la Cena del Senyor.
De les 10 a les 11 del vespre, Vetlla de pregària davant el 
Santíssim Sagrament.

Dia 2 d’abril: Divendres Sant

A les 10 del matí, via crucis. 
A les 8 del vespre, celebració de la Mort del Senyor.

Dia 3 d’abril: Dissabte Sant

A les 10 del matí, a la capella del Santíssim, Ofici de lectura 
i Laudes.

A les 10 del vespre, VETLLA PASQUAL

Dia 4 d’abril: Diumenge de Pasqua 
de la Resurrecció del Senyor

A les 12 del migdia, missa.

Diumenge de Rams 

“Quan el Senyor entrà a la ciutat de Jerusalem, els infants li sortiren a 
l’encontre: portaven palmes i clamaven tot cantant:  Hosanna el Fill de Da-
vid, beneït el qui ve en nom del Senyor, hosanna a dalt del cel”.
(De la litúrgia del Diumenge de Rams) 

Dijous Sant

“El qui participa a la missa es transforma en el cos mateix de Jesús. La 
conseqüència és que hem de viure i de comportar-nos com Jesús vivia i es 
comportava; allí on hi ha les tenebres, els creients han de ser llum; allí on hi 
ha sofrença, compassió; allí on hi ha tristesa i angoixa, consol i esperança. 
L’amor de Déu fa “sortir d’un mateix”, com féu “sortí fora de si” Déu mateix, 
que “ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic”.
(Vincenzo Paglia, bisbe de Terni-Narni-Amelia (2002), Eucaristia salva el món,) 

Divendres Sant

“Un abandó confiat a Déu, fins i tot al cor de la més profunda derelicció: 
heus aquí la resposta de Jesús al perquè del sofriment. Aquesta esperança 
i aquesta confiança són el camí que ens indica, el seu camí que és també 
el nostre. Nosaltres diem també: “Déu meu, Déu meu, per què m’heu aban-
donat?”, però per afegir tot seguit: “Pare, encomano el meu alè a les vostres 
mans”. Tota la vida cristiana és un aprenentatge que educa a avançar pel 
camí que porta de la prova i de l’enigma a la confiança i a l’esperança. Si hi 
arribem, la nostra vida i la nostra mort poden reeixir”.
Els bisbes de Bèlgica (2009), La bella professió de fe)
 

Dissabte Sant
 
“Amb l’expressió “Crist davallà als inferns” el Símbol confessa que Jesús va 
morir realment i que, amb la seva mort per nosaltres, va vèncer la mort i el 
diable “que té  el poder de la mort”. Crist ha ressuscitat d’entre els morts. 
Amb la seva mort ha vençut la mort. Als morts ha donat la vida”. 
(Del Catecisme de l’Església Catòlica)
 

Diumenge de Pasqua

“En l’experiència cristiana, l’esperança és una dimensió irrenunciable, fona-
mentada en el trobament mateix amb el Senyor Jesús: ell, ressuscitat de la 
mort, il·lumina el present  i obre la nostra mirada vers un futur confiat i bell. 
La fe cristiana reconeix en la Pasqua l’acte amb el qual el Déu de la vida ha 
vençut el poder de la mort. Crist ens introduirà en la vida sense posta”. 
(Conferència Episcopal italiana (2009), Com trobar el Déu de Jesucrist) 


