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SETMANA SANTA:
ENFORTIR-NOS PER A SER TESTIMONIS

Amb el diumenge  de la Passió del Senyor o de Rams encetem la Set-
mana Santa. Enguany la Setmana Santa està emmarcada dins l’Any 
de la Fe, un any durant el qual el Sant Pare ens ha proposat de de-
dicar esforços a conèixer més la fe cristiana (amb el cor i amb el cap) 
per tal de poder-ne donar testimoni de paraula i d’obra.

La Setmana Santa són uns dies privilegiats per a reflexionar sobre 
la nostra fe -celebrarem el que en diem el Misteri Pasqual (la Passió, 
Mort i Resurrecció del Senyor)- i d’aquesta reflexió i de la pregària per-
sonal i comunitària (participant en els actes litúrgics propis d’aquests 
dies sants), n’hauríem de sortir enfortits en la fe i animats per a donar 
testimoni de la fe en els ambients en els quals ens movem. 

Tot i viure enmig d’una societat cada vega-
da més secularitzada, global i plural -amb 
les seves llums i les seves ombres- cal que 
hi hagi cristians que es prenguin seriosa-
ment el deure d’establir ponts amb el món 
contemporani, de dialogar-hi i d’intentar 
plantar-hi la llavor de l’evangeli. Els cris-
tians som, a hores d’ara, en els nostres po-
bles, un “petit ramat” però no podem aban-
donar el deure de donar raó de la nostra 
esperança, d’anunciar l’evangeli a aquells 
que no coneixen Jesucrist i  a aquells 
que s’han distanciat de l’Església perquè 
creuen que tenen raons per a fer-ho.

La situació de tardor o d’hivern que estem passant a nivell de fe i de 
pràctica religiosa en la nostra societat catalana, unida al sofriment de 
moltes persones i famílies per la situació econòmica precària en què 
viuen, hauria de portar-nos al convenciment que si volem que arri-
bi una  “nova primavera”, tant  en el camp de la fe i com en el camp 
social,  ens cal retornar al Crist -posar Crist al centre de la nostra 
vida- perquè ell és el camí per aprendre a estimar Déu i ell és una 
referència eminent per a aprendre a conrear la fraternitat i a tenir un 
cor compassiu. 

Que la celebració del Misteri Pasqual, aquests dies sants, ens hi ajudi.

El mossèn 



DIUMENGE DE RAMS

L’Església ens convoca per a fer memòria de l’entrada de Jesús a 
Jerusalem i per a celebrar l’Eucaristia en la qual es llegeix la història 
de la Passió i Mort del Senyor.

La benedicció dels Rams i la celebració de l’Eucaristia que té lloc 
tot seguit són dos actes que van units, no es poden separar. 

DIJOUS SANT

Volem seguir els passos de Jesús en les últimes hores de la seva 
presència en aquest món.  Jesús reuneix els deixebles entorn d’una 
taula  per celebrar l’àpat Pasqual. En el curs d’aquest àpat institueix 
l’Eucaristia. 

L’Eucaristia –diu el Catecisme de l’Església Catòlica- és “el me-
morial de la Pasqua de Crist, és a dir, de l’obra de la salvació realitza-
da per la vida, la mort i la resurrecció de Crist, obra que es fa present 
per l’acció litúrgica”. Durant el Sant Sopar, Jesús renta els peus als 
deixebles i amb aquest gest uneix l’Eucaristia a la caritat fraterna.



DIVENDRES SANT (primer dia del Tríduum Pasqual)

Commemorem la Passió i la Mort de Jesús. En la versió de 
l’evangelista Joan, el relat de la Passió descriu el camí triomfal de Je-
sús cap al Pare. Jesús sap que va cap a la mort i hi va ben lliurement. 
I aquesta Passió i Mort és fecunda: Jesús es converteix en “font de 
salvació eterna” per a tots els qui creuen en ell. De l’arbre sec de la 
creu, n’ha sortit la Vida. 

DISSABTE SANT (segon dia del Tríduum Pasqual)

Jesús és al sepulcre. L’Església es manté en silenci sagrat; no es 
celebra cap missa. L’Església prega, amb confiança i  esperança, al 
costat de la tomba del seu Senyor tot recordant les seves paraules: “Si 
el gra de blat mor, dóna molt de fruit”.

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

El dissabte, al vespre, som 
convocats a la VETLLA PASQUAL. 
És el moment més important de 
l’any litúrgic. És la Nit Santa per 
excel·lència. Tota l’Església, tota 
la comunitat cristiana, exulta de 
joia i celebra la resurrecció del seu 
Senyor.

El diumenge, al matí, en la 
missa del dia, tornem a escoltar 
amb goig el missatge que ens fa 
viure: “El Senyor ha ressuscitat, 
al·leluia!”. I aquests missatge ens 
apressem a fer-lo ressonar, avui i 
durant tot l’any, en les oïdes i el cor 
de tothom.



HORARIS DE LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

Dia 24 de març: Diumenge de Rams. La Passió del Senyor 
- A 2/4 d’1 del migdia, commemoració de l’entrada del 

Senyor a Jerusalem, benedicció de rams i tot seguit, 
missa de la Passió. 

Dia 27 de març: Dimecres Sant
- A 2/4 de 7 vespre, celebració comunitària penitència.

Dia 28 de març: Dijous Sant
- A les 6 de la tarda, celebració de la missa vespertina 

de la Cena del Senyor.
- De les 10 a les 11 de la nit, a la capella del Santís-

sim, Vetlla de pregària i adoració del Santíssim Sa-
grament.

Dia 29 de març: Divendres Sant. La Passió i Mort del 
Senyor

- A les 10 del matí, via crucis per alguns carrers del 
poble.

- A 2/4 de 8 del vespre, celebració de la Passió i Mort 
de Senyor.

Dia 30 de març: Dissabte Sant. Sepultura del Senyor
- A les 10 de la nit, VETLLA PASQUAL 

Dia 31 de març: Diumenge de Pasqua de la Resurrecció 
del Senyor

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

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: Diumenge, dia 24: pel poble de Viladrau; dijous, 
dia 28: per la pau i la fraternitat entre les nacions; dissabte, dia 30 (Vetlla 
Pasqual): pels qui en aquesta nit rebran el baptisme; Diumenge, dia 31: pel 
poble de Viladrau.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: ens trobarem, a la rectoria, el dissabte, 
dia 6 d’abril, a un quart de set del vespre. Tothom hi és convidat.


