
LA SETMANA SANTA EN L’ANY SANT
DE LA MISERICÒRDIA

Com tots sabeu, el papa Francesc ha convocat l’Any Sant de la Miseri-
còrdia convidant els fidels cristians a «viure aquest Any Sant com un 
moment extraordinari de gràcia i de renovació espiritual». Fixem-nos, que 
el Papa ens convida a una doble tasca: acollir la gràcia de Déu i, alhora, 
a fer ús de la nostra llibertat, renovar-nos espiritualment. La Setmana 
Santa d’enguany pot ser un bon moment per a fer aquest doble exercici.

Estar en silenci, pregar, meditar –recordar que som estimats per Déu i 
que el seu amor perdura sempre- i intentar convertir-nos i actuar amb 
misericòrdia -la misericòrdia és el criteri per saber quins són realment els 
fills de Déu, diu el Papa- són actituds que hem de cuidar. 

Per Setmana Santa se’ns proposa de dedicar estones a estar amb nosal-
tres mateixos i a estar amb Déu. Els diversos actes litúrgics als quals 
estem convocats, ens hi poden ajudar. 

La Setmana Santa ens posa al davant el missatge central de la fe cris-
tiana: la passió, mort i resurrecció del Senyor, això que, en llenguatge 
religiós, en diem el «Misteri pasqual». En els darrers passos de la vida de 
Jesús hi veiem confirmada i amplificada la manera de ser i de fer que va 
caracteritzar tota la seva vida pública. Enmig del sofriment, del menys-
preu, de la calúmnia, de la perversió de la justícia, de la covardia i l’aban-
dó dels seus amics, de la solitud davant la prova... Jesús, el Sant, resta 
fidel al seu Pare del Cel fins al final. A fer la voluntat del seu Pare del Cel, 
hi dedica fins el seu darrer alè de vida. 

La contemplació reposada de la passió, mort i resurrecció de Jesús, l’ho-
me per als altres, l’home coherent, l’home condemnat a mort injustament 
i clavat a la creu sense haver fet res de mal... pot provocar en nosaltres 
el desig de renovació espiritual, el desig de créixer en fidelitat a Déu i als 
nostres germans.

Intentem, doncs, viure aquesta Setmana Santa atents a acollir la gràcia 
de Déu i atents a renovar-nos espiritualment per tal que els qui viuen 
amb nosaltres i els qui s’acosten a nosaltres hi trobin, com diu bellament 
el papa Francesc, «un oasi de misericòrdia». 

El mossèn
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DIUMENGE DE RAMS
A totes les misses del dia d’avui, amb la bene-
dicció dels rams i la processó, es fa memòria de 
l’entrada de Jesús a Jerusalem. 

A mida que Jesús avançava cap a la ciutat –ens 
explica l’evangelista Lluc– la gent estenia els 
mantells pel camí, i la multitud, plena d’alegria, 
deia: «Beneït sigui el rei, el que ve en nom del 
Senyor. Pau, al cel, i glòria allà dalt».

Nosaltres, avui, ens afegim a l’alegria de la gent 
de Jerusalem i acompanyem el Senyor, i afirmem 
la nostra fe en Ell. 

Acabada la benedicció i la processó d’entrada a 
l’església, celebrem la Missa de la Passió. Escol-
tarem el relat de la Passió, segons l’evangelista 
Lluc. Reviurem les últimes hores de la vida de 
Jesús. 

DIJOUS SANT

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

Jesús abans de ser pres i condemnat a mort, es 
reuneix amb els seus deixebles i institueix l’Eu-
caristia: «Això és el meu cos entregat per vosal-
tres... Aquest és el calze de la meva sang vessada 
per vosaltres... feu això que és el meu memorial». 
Jesús es fa present per sempre en el pa i el vi de 
l’Eucaristia. 

Cada vegada que celebrem el sagrat convit, es-
criu sant Tomàs d’Aquino, «Hi mengem el Crist, 
hi recordem la seva passió, ens hi omplim de la 
seva gràcia, se’ns dóna la penyora de la glòria 
que esperem». 

Amb el gest de rentar els peus als deixebles, Je-
sús ens mostra que l’Eucaristia desemboca ne-
cessàriament en la caritat fraterna. 



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. 

La creu és el símbol i l’expressió màxima 
de l’amor de Jesús envers la humanitat. 
«Crist morí pels nostres pecats», dirà sant 
Pau. Ell, que va passar pel món fent el bé, 
accepta morir a la creu. La creu és record, 
però també estímul a intentar fer en tota 
circumstància la voluntat de Déu. 

Venerem la creu. En ella morí el Salvador 
del món. 

DISSABTE SANT
Dia de silenci sagrat. El nostre Salvador és a dins el sepulcre. L’Església respecta 
aquest silenci sagrat i fa companyia, en la pregària, al seu Senyor, que es despertarà 
de la mort per a no morir mai més. 

DIUMENGE DE PASQUA
La VETLLA PASQUAL, la nit santa de la Resur-
recció del Senyor, és la mare de totes les santes 
vetlles. L’Església espera, tot vetllant, la Resur-
recció del seu Senyor i la celebra en els sagra-
ments. 

El diumenge, molt de matí, les dones anaren al 
sepulcre. Dos homes amb vestits resplendents 
digueren a les dones: «¿Per què busqueu entre 
els morts aquell que viu? No hi és, aquí: ha res-
suscitat».

Tota l’Església acull aquesta notícia i se n’alegra. 

Tant en la Vetlla, com en el dia de Pasqua, i 
durant tota la Cinquantena pasqual, l’Església 
proclamarà als quatre vents aquest anunci jo-
iós: el Senyor ha ressuscitat, Al·leluia! Ell és el 
vencedor del pecat i de la mort. 



Dia 20 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. 

Dia 23 de març
Dimecres Sant
—A les 6 de la tarda (18 h), celebració comunitària de la Penitèn-
cia.

Dia 24 de març
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 h a les 23 h), a la capella del 
Santíssim, vetlla de pregària i adoració del Santíssim Sagrament.

Dia 25 de març
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.

Dia 26 de març
Dissabte Sant. Sepultura del Senyor
—A les 10 del vespre (22 h), VETLLA PASQUAL 

Dia 27 de març
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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