
SETMANA SANTA

El camí quaresmal culmina amb la Setmana Santa i amb la celebració 
de la Vetlla Pasqual, la solemnitat de la Resurrecció del Senyor, la nit del 
dissabte-diumenge. Des del dimecres de cendra en què, tot imposant-nos 
les cendres, se’n va dir “Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli”, i fins el dia 
d’avui, hem fet tot un camí durant el qual ens hem exercitat a posar Déu 
en el centre de la nostra vida. I ho hem fet tot mirant i escoltant Jesús, 
ell és qui ens condueix cap a Déu.

Ara entrem en la Setmana Santa, en uns dies en què tenim l’oportunitat 
de meditar i viure els misteris centrals de la fe cristiana: la Passió, Mort i 
Resurrecció de Jesuscrist, el que en diem el Misteri Pasqual.  

Pel alguns, aquests dies, seran uns dies de repòs o de vacances, proba-
blement ben merescuts. Per a d’altres, malauradament, no hi haurà ni 
repòs ni vacances. Per altres, i aquests podem ser nosaltres, aquests dies 
els podem aprofitar, no sols per a reposar i estar més amb els nostres 
familiars i gaudir de l’entorn natural que ens ofereix l’esclat de la prima-
vera, sinó també  per a alimentar i fer créixer la nostra vida cristiana. 

L’Església, a través de la parròquia, ens convida a participar 
aquests dies en tota una sèrie d’actes litúrgics que ajuden a con-
centrar la nostra atenció en el que és més essencial de la fe cris-
tiana. Se’ns proposa, també, de fer unes pràctiques de pietat po-
pular que no podem menystenir. Cal que ens disposem a escoltar, 
meditar i acollir la Paraula de Déu que llegirem extensament, que 
participem activament i amb devoció en els actes litúrgics i en el 
via crucis del divendres sant, que ens acostem a rebre el sagra-
ment de la Penitència, que mantinguem una actitud interior de 
silenci, de recolliment, per tal de deixar-nos posseir pel misteri 
d’un Déu fet home, que en la seva mort i resurrecció ens ha redi-
mit, ens ha salvat, del pecat i de la mort eterna. 

Encetem, doncs, la Setmana Santa amb una voluntat de combi-
nar repòs i espiritualitat, festa i silenci interior, vida familiar i vida 
parroquial, i preparem-nos per a celebrar un any més la festa de 
Pasqua, la festa en la qual recordem, celebrem i fem present que 
el camí vers Déu torna estar obert, gràcies a Jesús Ressuscitat.

         
El mossèn 
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DIUMENGE DE RAMS 

El Diumenge de Rams obre la Setmana Santa de la Passió del Senyor. 

Jesús, arribada “l’hora”, decideix d’anar a Jerusalem. Entra a la seva ciutat, muntat 
en un ase, mentre tothom l’aclamava amb entusiasme: “Hosanna el Fill de David. 
Beneít el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel”. 

La benedicció dels rams ens prepara per acompanyar amb alegria, en la processó, 
el nostre Rei. Com la gent que l’aclamava, nosaltres també som feliços d’anar amb 
ell. Sabem que participant de la seva creu participem també de la resurrecció i de 
la vida. 

La narració de la passió, que sentirem en la missa, subratlla que la victòria de Crist 
s’obté a través del sofriment i de la mort. 

DIJOUS SANT

El Tríduum Pasqual està format pel Divendres Sant, Dissabte Sant i Diumenge de 
Pasqua, o sigui, els tres dies de la mort, sepultura i resurrecció del Senyor. 

L’Eucaristia vespertina del Dijous és com la introducció al Tríduum Pasqual.

En el cenacle contemplem Jesús que renta els peus als seus deixebles, símbol per 
excel·lència d’entrega servicial als altres. Sant Pau, en la segona lectura, ens re-
cordarà la institució de l’eucaristia: “Això és el meu cos… Aquest calze és la nova 
aliança… Feu això per celebrar el meu memorial”, diu el Senyor.

DIVENDRES SANT (primer dia del Tríduum Pasqual)

Avui, la creu de Jesús és el centre de la celebració. “Aturem-nos davant el Fill de 
Déu -escrivia Joan Pau II-, que mor per deslliurar-nos dels nostres pecats i retor-
nar-nos a la vida. Una llum d’extraordinària claredat passa de la Creu de Crist a la 
intel·ligència dels homes. (…) La creu és el llibre viu, del qual aprenem definitiva-
ment qui som i com hem d’actuar”.  De la creu de Crist, del seu amor immens, en 
brolla la vida sens fi per a tota la humanitat. 
 

DISSABTE SANT (segon dia del Tríduum Pasqual)
 
El Dissabte Sant és el dia del silenci. Silenci de Déu, silenci de l’Església.  Per una 
antiquíssima tradició, l’Església no celebra avui l’Eucaristia ni els sagraments. El 
propi d’aquest dia és que la comunitat cristiana prega i medita. El dolor de Crist és 
també el dolor de l’Església i la humanitat.  Però és un dolor esperançat: “si el gra 
de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit” (Jn 
12,24).
 

DIUMENGE DE PASQUA - VETLLA PASQUAL (tercer dia del Tríduum Pasqual)

Amb la Vetlla Pasqual celebrem la Pasqua del Senyor, el seu pas de la mort a la vida. 
La Pasqua del Crist és també la nostra Pasqua: “En la seva mort, la nostra mort ha 
estat vençuda, en la seva resurrecció tots hem retornat a la vida”.   La Vetlla Pasqual 
és la més important de l’any, és la nit de l’any, és la nit santa per als cristians. 
Jesucrist, ressuscitant, ha vençut la mort. 
Ho celebrarem durant cinquanta dies seguits, la cinquantena pasqual.



SETMANA SANTA 2011

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

Dia 17 d’abril: Diumenge de la Passió del Senyor o de Rams

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

Dia 19 d’abril: Dimarts Sant

A 2/4 de 8 del vespre, celebració comunitària del sagrament de 
la Penitència. Hi haurà diversos confessors.

Dia 21 d’abril: Dijous Sant

A les 6 de la tarda, missa vespertina de la Cena del Senyor.

De les 10 a les 11 de la nit: Vetlla de pregària davant el Santís-
sim Sagrament.

Dia 22 d’abril: Divendres Sant de la Mort del Senyor

A les 10 del matí, via crucis per alguns carrers del poble. El via 
crucis començarà a l’església de la Pietat i acabarà a l’església parroquial. 
El trajecte serà el següent: església de la Pietat, Passeig de la Pietat, c/ 
Balcells i Morató, c/ Mercè Torres, c/ Rectoria, c/ Pare Claret i església 

parroquial.

A les 8 del vespre, celebració de la Mort del Senyor.

Dia 23 d’abril: Dissabte Sant (dissabte de la sepultura del 
Senyor)

A les 10 del matí, a la capella del Santíssim, rés de l’Ofici de lec-
tura i Laudes.

A les 10 del vespre, VETLLA PASQUAL

Dia 24 d’abril: Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del 
Senyor

A les 12 del migdia, missa.



AGENDA

INTENCIONS DE MISSES DEL MES D’ABRIL: dissabte, dia 16: Joan Zorita i 
Conxita Crosas, difunts; diumenge, dia 17: pel poble de Viladrau; dijous, dia 21: 
pels difunts de la parròquia; dissabte, dia 23: pel poble de Viladrau; diumenge, 
dia 24: per Carme Serra i Muntal, difunta.

INFORMACIONS 

Donat que aquests dies de Setmana Santa sou molts els qui veniu a passar-los a 
Viladrau, aprofitem aquest full parroquial per a explicar-vos breument el que estem 
fent a la parròquia durant aquest curs.

MISSA FAMILIAR: cada tercer dissabte de mes, a la missa del vespre, hi ha missa 
familiar. Procurem que els nens i nenes de la catequesi i llurs pares hi participin.

CATEQUESI: Aquest curs hi ha cinc nenes i tres nens que fan la catequesi per a 
preparar-se per a rebre la primera comunió. Ja hem determinat, juntament amb 
els pares, que aquests nens i nenes faran la primera comunió el dia 12 de juny, a la 
missa de les 12 del migdia. Hi ha també, un grup de dos nens i tres nenes que fan 
el primer curs de catequesi.

També hi ha un grup de 15 nois i noies que han començat el camí de preparació per 
a rebre el sagrament de la Confirmació. Ens trobem el primer i el tercer disssabte 
de cada mes.

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Cada segon diumenge de mes, de 2/4 
d’11 a 2/4 de 12 del matí, ens trobem a la rectoria per a llegir i comentar tots junts 
les lectures de la missa del diumenge; també fem una breu pregària i ens pregun-
tem què ens demanen les lectures que hem llegit de cara a millorar la nostra vida 
cristiana.  

PUNTS DE LLIBRE. En el sostre de l’església de sant Martí de Viladrau, en les claus 
de volta, hi ha uns medallons. Cada medalló està dedicat a un sant diferent: sant 
Martí, la Mare de Déu del Roser, sant Francesc d’Assís, sant Sebastià i sant Isidre. 
Va sorgir la idea de fotografiar aquests medallons i fer-ne un punt de llibre. En cada 
punt de llibre hi ha la fotografia del sant, la data de la seva festa litúrgica  i una breu 
biografia. Aquests punts els repartim a l’església. En quedem alguns exemplars. Si 
us interessa de tenir-los, demaneu-los.   

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA. Donem per suposat que tohom sap que la pa-
rròquia té una pàgina web amb aquesta adreça: http://parroquiadeviladrau.  En 
aquesta pàgina hi ha uns continguts fixos i, a més, hi pengem el full parroquial de 
cada setmana. També en els temps litúrgics significatius, hi pengem, en l’apartat 
“formació” alguna pregària o algun text que pugui ajudar a enfortir la nostra fe i el 
nostre compromís de cristians.

LES VITRINES: Tothom qui ha entrat a l’església haurà pogut veure que, en el 
baptisteri, s’han instal·lat unes vitrines per a exposar i guardar els objectes litúr-
gics d’orfebreria que té la parròquia de Sant Martí de Viladrau.  Aquesta instal·lació 
té un pressupost de 21.000, euros. La parròquia ha de pagar 11.000,00 euros; la 
resta, 10.000,00 euros els rebrem a través d’una subvenció que ens ha aconse-
guit l’Ajuntament. De moment hem recollit: 2.663,00 euros. Us demanem que ens 
ajudeu a pagar el que falta. Amb aquesta obra s’haurà millorat considerablement 
l’espai del baptisteri i podrem donar a conèixer el tresor de la parròquia a tothom 
qui ens visita.


