
SETMANA SANTA
Avui, amb el diumenge de Rams, encetem la Setmana Santa. Tindrem 
tota una setmana per a contemplar, meditar i viure el que en diem el mis-
teri de la nostra Redempció. Seguirem Jesús, en els darrers moments de 
la seva vida: reviurem la seva entrada a Jerusalem; el sant sopar amb els 
deixebles i el gest de rentar-los els peus, símbol i exigència de servei als 
altres; la seva mort redemptora en la creu; el silenci de la seva estada en 
el sepulcre i la seva resurrecció gloriosa. 

Són dies en els quals, si participem en les celebracions litúrgiques, 
convé no tenir presses. Cal que escoltem amb molta atenció tots els tex-
tos bíblics que anirem llegint; alguns ja els recordem d’altres anys, d’al-
tres no tant, però convé escoltar-los tots com si mai no els haguéssim 
sentit. Hem de disposar el nostre cor per acollir aquests textos –tant la 
Paraula de Déu com les pregàries que farem en el decurs de les celebra-
cions- com la terra sap acollir la pluja fina que cau del cel. Fent-ho així, 
el fruit està assegurat.

Disposem-nos, per poc que puguem, a participar en tots els actes pre-
vistos per aquests dies sants. Sovint no tenim prou temps per a cuidar 
l’esperit perquè hem de córrer molt per la feina de cada dia i, a més, 
topem amb preocupacions i neguits imprevistos. Poder parar uns dies és 
un privilegi que no podem malbaratar. És possible combinar el descans, 
el lleure i el cultiu de l’esperit. Només cal organitzar-nos una mica. L’en-
torn del qual podem gaudir, a la falda del Montseny, és un marc idoni per 
a fer una experiència de vida interior, per acostar el cel a la terra.

Convé que siguem forts interiorment per a poder viure la fe en els am-
bients en els quals ens movem habitualment, ambients que no sempre 
ens ajuden a aconseguir-ho. Tots necessitem suport per a continuar fent 
camí i, sobretot, per a emprendre amb decisió i creativitat aquesta «sorti-
da missionera» de la qual parla tant el Papa Francesc. Que aquests dies 
sants de reflexió i de pregària, serveixin per a carregar «piles» i així, com 
diu el Papa, «atrevir-nos a arribar a totes les perifèries que necessiten la 
llum de l’Evangeli»

El mossèn
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DIUMENGE DE RAMS

Som convocats a commemorar l’entrada del Senyor a Jerusalem. Tota la 
multitud dels seguidors de Jesús, plena d’alegria, cridava: «Hosanna al 
Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel»
La benedicció dels Rams, la processó cap a l’església i la missa que se 
celebra tot seguit, formen una única acció litúrgica. Fóra bo de participar 
en les tres parts. 

DIJOUS SANT

Jesús reuneix els deixebles entorn d’una taula per celebrar l’àpat pasqual. 
En el curs d’aquest àpat institueix l’Eucaristia. Jesús se’ns dóna com a ali-
ment, que és signe d’unitat, vincle de caritat i penyora de la glòria futura. 

Durant el Sant Sopar, Jesús renta els peus als deixebles i amb aquest 
gest uneix l’Eucaristia a la caritat fraterna. 

DIVENDRES SANT

Avui commemorem la Passió i la mort de Jesús. La creu és el centre de la 
celebració litúrgica. Per uns, la creu és un fracàs total; per la fe, la creu 
és la font de la nostra salvació. Donant la vida, Jesús ens ha rescatat del 
pecat i de la mort eterna. «Si el gra de blat mor, dóna molt de fruit». Per 
això avui venerem la creu: en ella hi va morir el Salvador del món. 



DISSABTE SANT
 
Jesús és posat en un sepulcre nou. 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. Només la fe pot saber que Jesús es 
despertarà de la mort, ressuscitarà, tal com Ell havia predit.

DIUMENGE DE PASQUA

Dissabte nit: som convocats a la 
VETLLA PASQUAL, 
la mare de totes les vetlles, 
la celebració més important 
de tot l’any litúrgic. 
Que la terra s’ompli d’alegria, 
perquè avui la Llum ha vençut la foscor. 
Crist ha ressuscitat d’entre els morts! 
Nosaltres n’hem de ser testimonis. 

Diumenge, al matí, en la missa del dia, 
torna a ressonar en els nostres cors 
l’anunci joiós: realment el Senyor 
ha ressuscitat, al·leluia! 
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor. 
Alegrem-nos i celebrem-ho. 



SETMANA SANTA 2014

HORARI DE LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

13 d’abril
Diumenge de Rams. La Passió del Senyor 
 —A 2/4 d’1 del migdia (12,30 hores), commemoració de l’entra-
da del Senyor a Jerusalem, benedicció de rams, processó i mis-
sa de la Passió.

16 d’abril
Dimecres Sant

 —A 2/4 de 7 del vespre (18,30 hores), celebració comunitària 
penitència.

17 d’abril
Dijous Sant. Missa de la Cena del Senyor

A les 6 de la tarda (18 hores), celebració de la missa vespertina 
de la Cena del Senyor.

 —De 10 a 11 de la nit (de les 22 a les 23 hores), a la capella del 
Santíssim, Vetlla de pregària i adoració del Santíssim Sagrament.

18 d’abril
Divendres Sant. La Passió i Mort del Senyor

 —A les 10 del matí (10 hores), viacrucis per alguns carrers del poble.
 —A 2/4 de 8 del vespre (19,30 hores), celebració de la Passió i 
Mort del Senyor.

19 d’abril
Dissabte Sant. Sepultura del Senyor

 —A les 10 del vespre (22 hores), VETLLA PASQUAL 

20 d’abril
Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor

 —A 2/4 d’1 del migdia (12,30 hores), missa del dia de Pasqua.


