
VIURE LA SETMANA SANTA
Encetem una setmana que és un privilegi de poder-la viure guiats per la 
Paraula de Déu. L’escolta i la reflexió han de ser, durant aquests dies, 
dues actituds fonamentals. Recordarem els moments més intensos i més 
determinants de la vida de Jesús -Passió, Mort i Resurrecció- i aquest 
record ha de servir per a fer-nos revisar el present de la nostra fe. 

En els nostres pobles i ciutats, la fe cristiana es va esllanguint, pel 
que fa al nombre de gent que la practica. Mil excuses, unes de serioses i 
d’altres no tant o gens, serveixen, sovint, per a justificar la desafecció a 
la fe cristiana. Mentrestant el «temps de tardor» de la pràctica de la fe es 
va allargant. 

La crida del Papa Francesc i del nostre bisbe Romà a tornar a plan-
tar la llavor de l’evangeli en els nostres pobles i ciutats, respon no sols 
al mandat de Jesús «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles 
meus…» sinó a la necessitat de fer un replantejament profund de la vida 
i missió de l’Església. Fins fa quatre dies les persones s’acostaven a la 
fe i a l’Església, ara haurà de ser la fe i l’Església les que s’acostin a les 
persones. Per això, el Papa insisteix dient que «és vital que avui l’Església 
surti a anunciar l’evangeli a tothom, en tots els llocs, en totes les ocasi-
ons, sense demores». 

Aquesta nova manera de ser i de fer a la qual som cridats -una Esglé-
sia en sortida missionera- és la manera de ser i de fer amb la qual va co-
mençar l’Església de Jesús i que els apòstols van continuar després de la 
Resurrecció del Senyor. No se’ns demana, doncs, cap cosa estranya sinó 
recuperar, si més no una mica, la joia i l’empenta dels primers cristians 
a l’hora d’anunciar la fe, de ser deixebles missioners. 

Que durant aquesta Setmana Santa l’exemple de Jesús, mort i ressus-
citat per salvar-nos, ens mogui a preguntar-nos què podríem fer, segons 
les nostres possibilitats, perquè en el nostre poble la fe cristiana estigui 
ben arrelada i tinguem encert en acostar-la a les noves generacions. 

El mossèn
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DIUMENGE DE RAMS
A totes les misses del dia d’avui, amb la benedicció dels rams i la processó, es fa me-
mòria de l’entrada de Jesús a Jerusalem. Enguany llegirem el relat d’aquest fet ex-
plicat per l’evangelista Marc: «Molts estenien els mantells pel camí, i d’altres, ramat-
ge que collien dels camps, i els qui precedien Jesús o el seguien cridaven: “Hosanna. 
Beneït el qui ve en nom del Senyor”». Nosaltres, el dia d’avui continuem recordant i 
celebrant aquest fet i ens afegim a l’alegria de la gent de Jerusalem i també cantem « 
Beneït el qui ve en nom del Senyor». 

Acabada la benedicció i la processó d’entrada a l’església, celebrem la Missa de la 
Passió. En aquesta missa, se subratlla la lectura de la història de la Passió. 

DIJOUS SANT
Amb la Missa vespertina de la Cena del Senyor, comencem el que s’anomena el Trí-
duum pasqual, que té el seu centre en la Vetlla pasqual, i s’acaba amb el rés de les 
vespres del diumenge de la Resurrecció. 

En el Dijous Sant recordem, celebrem i fem present el sant Sopar de Jesús amb els 
seus apòstols. Escoltarem sant Pau que ens dirà que l’Eucaristia és una tradició que 
ha rebut i de la qual ens transmet els seus detalls més significatius: la consagració 
del pa i del vi.

En l’Evangeli, sant Joan, ens explicarà el gest sorprenent de Jesús de rentar els 
peus als seus deixebles. Celebrar l’Eucaristia es posar-se a l’escola de Jesús, fent-se 
servidor dels germans. L’Eucaristia sempre va lligada a la caritat. 



DIVENDRES SANT 
L’acció litúrgica de la Passió del Senyor el Divendres Sant, té el seu punt culminant 
en la narració de la Passió segons sant Joan. Cada any la llegim d’aquest mateix 
evangelista. 
Sant Joan vol subratllar que tot el que passa en aquests darrers moments de la vida 
de Jesús forma part del pla de Déu. Per això Jesús, just abans de morir, podrà dir: 
«Tot s’ha acomplert». 

DISSABTE SANT
Dia de silenci i de pregària. Tota l’Església fa companyia al seu Senyor que ha estat 
davallat de la creu i posat en un sepulcre. Per la fe l’Església sap que la mort de Je-
sús no és definitiva. Jesús ressuscitarà. 

DIUMENGE DE PASQUA
La VETLLA PASQUAL, la nit santa de la Resurrecció del Se-
nyor, és la mare de totes les santes vetlles. L’Església espe-
ra, tot vetllant, la Resurrecció del seu Senyor i la celebra en 
els sagraments. 

Al començament de la Vetlla, sentirem l’anunci de la 
Pasqua. En l’evangeli, un relat de la Resurrecció: un 
jove vestit de blanc, el diumenge, molt de matí, diu a 
les dones que han anat al sepulcre on havia estat po-
sat Jesús: «Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. 
Ha ressuscitat, no hi és aquí» 

Tant en la Vetlla, com en el dia de Pasqua, l’anunci 
joiós que proclama l’Església és el mateix arreu del 
món: el Senyor ha ressuscitat, Al·leluia! 



29 de març
Diumenge de Rams. La Passió del Senyor 
—A 2/4 d’1 del migdia (12,30 h), commemoració de l’entrada del 
Senyor a Jerusalem, benedicció de rams, processó i missa de la 
Passió. 

1 d’abril
Dimecres Sant
—A 2/4 de 7 del vespre (18,30 h), celebració comunitària de la 
Penitència.

2 d’abril
Dijous Sant. Missa de la Cena del Senyor
—A les 6 de la tarda (18 h), celebració de la missa vespertina de 
la Cena del Senyor.
—De 10 a 11 de la nit (de les 22 a les 23 h), a la capella del San-
tíssim, Vetlla de pregària i adoració del Santíssim Sagrament.

3 d’abril
Divendres Sant. La Passió i Mort del Senyor
—A les 10 del matí, viacrucis per alguns carrers del poble. Co-
mençarem a dins de l’església de la Pietat i acabarem a dins de 
l’església parroquial. 
—A 2/4 de 8 del vespre (19,30 h), celebració de la Passió i Mort 
del Senyor.

4 d’abril
Dissabte Sant. Sepultura del Senyor

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

5 d’abril
Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor
—A 2/4 d’1 del migdia (12,30 h), missa del dia de Pasqua.
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