
SETMANA SANTA

La Setmana Santa ens ofereix, cada any, una oportunitat única per a 
contemplar, celebrar i viure els misteris centrals de la fe cristiana: la pas-
sió, mort i resurrecció del Senyor, el que en diem el Misteri Pasqual. Avui, 
diumenge de Rams, commemorem l’entrada del Senyor a Jerusalem; el 
dijous sant celebrarem la institució de la eucaristia i el gest Jesús de 
rentar els peus als seus deixebles ens recordarà el lligam íntim que hi ha 
entre l’Eucaristia i la caritat fraterna; el divendres sant acompanyarem 
Jesús en el camí de la seva passió i mort en Creu; el dissabte sant guar-
darem silenci i pregarem al costat del sepulcre del Senyor. I, el dissabte 
a la nit, amb la Vetlla pasqual, experimentarem l’alegria que ens porta la 
resurrecció del Senyor. Certament, tot això ja ho sabem de cada any i de 
sempre. Però cal recordar-ho, celebrar-ho i viure-ho com si fos la primera 
vegada. 

Tots veiem que el sentit religiós de la Setmana Santa, actualment, queda 
força desdibuixat. Vivim en una societat que vol ser laica i plural i, per 
tant, cal acceptar que no tothom consideri “dies sants” aquests dies de 
Setmana Santa. Aquesta situació no ha de ser cap entrebanc per a cele-
brar el millor possible la Setmana Santa. Ens pertoca als cristians, amb 
il·lusió sempre renovada, de mantenir encesa la flama de la Setmana 
Santa i de conservar el seu sentit religiós. Ens pertoca a nosaltres de fer 
un lloc en els nostres horaris habituals d’aquests dies per a participar en 
les celebracions litúrgiques i procurar de viure-les amb sinceritat i amb 
veritat. Com en tantes altres coses, cal dir i repetir que la Setmana Santa 
serà per a nosaltres el que nosaltres voldrem que sigui.  

Des de la parròquia fem una crida a tots els feligresos 
habituals i a tots els qui aquests dies els passareu 
entre nosaltres, a trobar-nos a l’església 
per a celebrar solemnement els actes 
que s’han programat per a la Setmana Santa 
i demanem que tots plegats ens  fem el deure 
de participar-hi de manera plena, activa i fructuosa. 
Que la contemplació reposada i la vivència espiritual 
de la passió, mort i resurrecció del Senyor 
ens ajudi a donar un testimoni cada vegada més 
ferm i coherent de la nostra condició de batejats.   

         
El mossèn 
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DIUMENGE DE RAMS I DE LA PASSIÓ DEL SENYOR 
Imitem el poble que aclamava Jesús dient: “Hosanna al Fill de David. Beneït el qui 
ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel”.  I així commemorem l’entrada del 
Senyor a Jerusalem.  La lectura de la passió, a l’hora de la missa, ens farà contem-
plar el Fill de Déu obedient al Pare del cel i solidari de tothom.  

DIJOUS SANT
El dijous sant  celebrem la missa de la Cena del Senyor. Hi commemorem el sopar 
que Jesús va fer amb el seus deixebles abans de la seva mort, el seu darrer sopar. 
Jesús es va reunir amb els seus amics per al sopar pasqual jueu. El record anual 
que tots els israelites feien a la nit de la primera lluna plena de primavera per ce-
lebrar l’alliberament de l’esclavitud d’Egipte. Cada any els jueus repetien  aquest 
sopar per tal de reviure el pas de l’esclavitud a la llibertat.  Jesús  va canviar el sig-
nificat del sopar pasqual jueu: va instituir l’Eucaristia, memorial de la seva mort i 
resurrecció. “Féu això que és el meu memorial”, ens digué Jesús. El dijous sant és 
el pòrtic del Tríduum pasqual.

DIVENDRES SANT (primer dia del Tríduum Pasqual)
El divendres sant celebrem la mort de Jesús a la creu.  Els crucificats morien as-
fixiats. Els romans reservaven la crucifixió només per als esclaus i per als qui es 
rebel·laven contra el poder establert. Pels jueus, el qui moria crucificat, és a dir, 
penjat en un patíbul, era un maleït de Déu i no tenia salvació possible. “Tot home 
penjat en un patíbul és un maleït de Déu”, llegim al llibre del Deuteronomi. Els 
cristians, però, veiem en la creu la victòria de Jesucrist sobre la mort i el pecat. Per 
això abans de venerar la creu, el celebrant canta: “Mireu l’arbre de la creu, on morí 
el Salvador del món”. I tot el poble respon: “Veniu, i adorem-lo”. La creu és el signe 
distintiu dels cristians.   
 

DISSABTE SANT (segon dia del Tríduum Pasqual)
 
La mort de Jesús va ser experimentada pels deixebles com un gran fracàs.”Nosaltres 
esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel”, diran els deixebles d’Emaús. 
El silenci i la tristesa van envair el cor dels deixebles. Avui, l’Església sencera, tots 
els  fidels cristians, ens posem al costat del sepulcre de Jesús en silenci, tot espe-
rant la seva resurrecció. Som convidats a meditar la passió i mort de nostre Senyor.  
 

DIUMENGE DE PASQUA - VETLLA PASQUAL (tercer dia del Tríduum Pasqual)
La vetlla pasqual és la celebració principal del Tríduum Pasqual i de totes les ce-
lebracions de l’any litúrgic. “Que la terra s’ompli d’alegria, il·luminada i radiant de 
la claror que ve de la llum del Regne etern”, cantem en l’anunci de la Pasqua, a 
la Vetlla Pasqual.  I, al matí del diumenge de Pasqua escoltem l’àngel que ens diu 
com a Maria Magdalena i l’altra Maria que anaren a veure el sepulcre: “No hi és, 
aquí. Ha ressuscitat tal com ho havia predit”. El Jesús mortal va passar a ser el 
Jesús immortal, gloriós. Amb la seva resurrecció, Jesús supera la mort. Per Pasqua 
recordem, celebrem i fem present la mort i resurrecció de Crist i, alhora, el nostre 
alliberament del pecat i de la mort. Gràcies a la resurrecció del Senyor s’obre un 
horitzó d’eternitat per a tots.

(Per a ampliar aquestes breus reflexions podeu llegir el llibre de  José A. Goñi, Cele-
brar el Tridu pasqual, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona)



SETMANA SANTA 2012

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

Dia 1 d’abril: Diumenge de Rams i de la Passió del Senyor

A 2/4 d’1 del migdia, benedicció dels rams i, tot seguit, proces-
só i missa. 

Dia 3 d’abril: Dimecres Sant

A 2/4 de 7 del vespre, celebració comunitària del sagrament de 
la Penitència. Hi haurà diversos confessors.

Dia 5 d’abril: Dijous Sant

A les 6 del vespre, celebració de la missa de la Cena del Senyor.

De les 10 a les 11 de la nit, a la capella del Santíssim: Vetlla de 
pregària i adoració al Santíssim Sagrament.

Dia 6 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 pa-
rroquial. 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 7 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 8 d’abril: Diumenge de Pasqua de la 
Resurrecció del Senyor

A  2/4 d’1 del migdia, missa del dia de 
Pasqua.



AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 31 de març: per Lurdes Homs, 
difunta; diumenge, dia 1 d’abril: pel poble de Viladrau; dijous, dia 5: pels 
mossens del bisbat de Vic;  Diumenge, dia 8: pel poble de Viladrau.

INFORMACIONS 

Tal com vam fer  l’any passat, aprofitem el full parroquial especial de Setmana 
Santa per a explicar breument, a tots els qui passareu aquests dies a Viladrau, 
algunes de les activitats que fem a la parròquia durant el curs o que tenim pre-
vist de fer.

CATEQUESI: Hi ha un grup de 12 nois i noies que es preparen per a rebre el 
sagrament de la Confirmació. Es troben el primer i el tercer dissabte de cada 
mes. És previst que el senyor bisbe vingui a confirmar-los el dia 17 de juny.   
També hi ha un grup de mainada, dos nens i tres nenes, que es preparen per a 
fer la primera comunió. És previst que la facin el diumenge, dia 8 de juliol.  Per 
a uns i altres, i també per als pares, cada tercer dissabte de mes celebrem la 
missa familiar.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: L’any passat vam començar aques-
ta experiència i l’anem continuant, però hem hagut de canviar de dia. Ara ens 
trobem el primer dissabte de cada mes, just abans de començar la missa: d’un 
quart de set de la tarda a un quart de vuit. Desitjaríem que més gent s’aprofités 
d’aquest recurs de formació cristiana que es posa a l’abast de tothom. Trobar-
nos per a pregar i poder comentar tots junts les lectures del diumenge consta-
tem que ens fa bé a tots.  

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA: L’adreça ja l’hem donada altres vegades: 
http://parroquiadeviladrau.com En aquesta pàgina, cada setmana, s’hi penja 
el full parroquial. També en alguns moments de l’any hi incloem alguna pre-
gària o algun text que sembli interessant. 
Dies enrere, en el full parroquial, vam informar 
del nombre de visites que ha rebut la pàgina du-
rant l’any 2011. 1.718 visites, que es reparteixen 
així: gener (38), febrer (77), març (123 ), abril (190 
), maig (192), juny (121), juliol (108), agost (174); 
setembre (158), octubre (217), novembre (158), 
desembre (162).

EXCURSIÓ A TOURS (França): és previst anar 
a Tours per a visitar la tomba de sant Martí de 
Tours, patró de la nostra parròquia. 
L’excursió-pelegrinatge duraria tres o quatre dies 
i es faria a la segona quinzena del mes de maig. 
Tothom és convidat a apuntar-s’hi.


