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SETMANA SANTA.
Durant la Setmana Santa, celebram la passió, mort i resurrecció del Senyor.
El Diumenge de Rams, pòrtic de la setmana, recordam l’entrada redemptora de Jesús a Jerusalem, la
ciutat que l’aclamà com el Messies anunciat a l’Antiga Aliança; llegim amb solemnitat el relat de la
passió segons l’evangeli de Marc.
El Dijous Sant celebram la institució de l’Eucaristia; l’ocasió en que Crist compartí el pa i el vi, el
seu cos i la seva sang, amb els deixebles en el cenacle; el vespre durant l’hora santa acompanyam
amb la pregària el patiment salvador de Jesús.
El Divendres Sant commemoram la mort del Senyor; el sacrifici de Jesús a la creu que ens obri a tots
les portes del Regne de Déu; amb recolliment llegirem la Passió del Senyor tal com la narra l’evangeli
de Joan.
A la Vigília Pasqual i el dia de Pasqua, la festa cabdal dels cristians, viurem la resurrecció del
Senyor; la certesa de que l’amor infinit de Déu triomfa sobre les tenebres que tantes vegades
enfosqueixen l’existència humana.
La Setmana és temps de pregària; a casa nostra i amb calma meditem el relat de la Passió del
Senyor. Sens dubte, és el temps privilegiat de l’amor fratern; ajudem a qui ho necessita, especialment
als pobres (col·lecta del Dijous Sant). És el temps de viure la litúrgia amb fondària, i l’esperança; el
moment de recordar que el camí de l’amor, per difícil que sembli, és la ruta que ens obre les portes
de la Vida, l’amistat amb Jesús de Natzaret, salvador del món i company de tota persona.
Francesc Ramis Darder.

NOTÍCIES
CATEQUESI: DIADA DELS NINS, EXCURSIÓ, TROBADA, PRIMERA CONFESSIÓ. El passat 27 de febrer,
divendres, dia de feina pels pares, però no lectiu a les escoles, un grup molt nombrós de nins i nines,
tant de la catequesi d´entre setmana com de la de famílies, amb les catequistes, s´ho varen passar
de lo millor. Hi hagué activitats lúdiques i d´animació a càrrec dels monitors de la “Moguda amb
Jesús”, muntatges audiovisuals, pregària davant el sagrari i, a base de cançons modernes, es va fer
un periple molt interessant, recorrent els grans moments de la Història de la Salvació, des del Gènesi
fins a l´Apocalipsi. El dinar de pa i taleca --amb ploguda inclosa-- fou a les Germanetes dels Pobres,
on endemés els nins oferiren unes cançons a un grup de residents que s´alegraren molt d´escoltarles. També el diumenge, 15 de març, pares, catequistes i nins de la catequesi d´entre setmana,
anaren d´excursió a La Porciúncula. Allà els pares tengueren una xerrada-col.loqui, mentre els nins
es divertien fent jocs, dances, cançons i altres activitats ben animades. Ja al final del matí, tots junts
varen celebrar l´Eucaristia. L´església resplendia, plena de llum, pel sol que besava els vitralls
multicolors. El divendres següent, a les 20´30h., tots els nins i nines que enguany han de fer la
primera comunió, reberen per primera vegada el sagrament del perdó de Déu en el marc d´una
celebració molt viscuda i gojosa. I el diumenge 22 de març la catequesi de famílies de la nostra
Parròquia, participaren a Porto Colom a la trobada diocesana de tots els que fan aquesta modalitat
de catequesi. L´encontre festiu va culminar amb la celebració de la missa dominical i amb el dinar
de germanor.
FAMÍLIES DE LA “MOGUDA AMB JESÚS”. Cada divendres un bon grapat de nins i nines, la majoria
dels quals ja han fet la primera comunió, se troben a les 18´15h. a la pista poliesportiva i despleguen
un atractiu programa d´activitats d´animació: jocs, gincanes, competicions, etc. També fan uns
moments ben intensos de pregària i d´escolta atenta de la Paraula de Déu que, tant als petits com
als seus monitors, els ajuden de valent a créixer en la fe i en l´amor a Jesucrist. El primer divendres
del mes de març, “La Moguda” que sol acabar a les 19´45h. es va perllongar amb la incorporació dels
pares. Tots junts, les famílies, compartiren el sopar i a la sobretaula es projectaren fotografies de les
diverses activitats duites a terme fins aleshores. Tot plegat constituí una vetlada ben agradosa i
reconfortant.
COL.LECTES ESPECIALS. Una vegada més les col.lectes fetes a la Parròquia han assolit un nivell
destacable. El segon diumenge de febrer per la campanya de Mans Unides contra la fam en el món
se varen recollir 6.387´93 Euros. I el diumenge següent a la festa de Sant Josep, pel Seminari, se´n
recolliren 3.159´58. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra generositat.
VIDA CREIXENT. Els grups de la nostra Parròquia que pertanyen a n´aquest moviment catòlic de
persones majors, a les seves reunions periòdiques, continuen treballant, aquest curs, l´Exhortació
Apostòlica “Evangelii Gaudium” del Papa Francesc. D´aquesta manera, i participant també a les
distintes trobades diocesanes, s´ajuden a viure millor la seva fe, sense perdre de vista la indefugible
dimensió evangelitzadora i missionera que comporta.
UNA PALMETA DEL RAM ALS MALALTS. Aquests primers dies de la Setmana Santa, just després
de la missa solemne del Ram, la Parròquia farà arribar una palmeta beneïda als malalts i a les
persones impedides que no poden venir a les celebracions. Amb aquest gest se´ls vol fer avinent
l´amor preferencial del Senyor per tots aquells que experimenten el sofriment, la limitació i la
malaltia. Entre tots, especialment els familiars i els amics, hauríem de procurar que les persones que
ja no poden venir a l´església, continuïn d´alguna manera vinculades a la Parròquia.
OBRES AL SOLAR DEL CARRER AUSIÀS MARCH. Com ja comentàvem a la darrera edició d´aquest
Full, estam encara en la fase d´excavació que, ara sí, ja està a punt de concloure. En total s´han
aprofundit 9 metres que faran possible un semisoterrani per tenir més locals parroquials, i dos
nivells d´ infraestructura, per si el dia de demà es necessitassin fer aparcaments. Esperam que molt
prest ja es comenci a construir, i llavors els podrem donar informacions molt més precises.

Aturar-se i triar
Enmig de les presses de la vida cal tenir la valentia d'aturar-se i triar. El temps quaresmal que ara
acaba és un moment privilegiat i potser molts hem aprofitar per fer aquest exercici. Altres potser no
em sabut aturar-nos, però encara hi som a temps.
En tot cas és bo reflexionar sobre la necessitat que tots nosaltres tenim de fer eleccions a la vida.
En efecte, el Senyor ens ha donat la llibertat, una llibertat per estimar, per caminar pels seus camins.
I d'aquesta manera som lliures i podem triar. Lamentablement, no és fàcil triar. És més còmode
viure deixant-se portar per la inèrcia de la vida, de les situacions, dels costum. Per això l'Església
ens diu: «Tu ets responsable; tu has de triar». Heus aquí llavors els interrogants plantejats: «Tu has
triat? Com vius? Com és la teva manera de vida, el teu estil de vida? Està de la part de la vida o de
la part de la mort?».
Naturalment la resposta hauria de ser la de «triar el camí del Senyor». Però si el nostre cor es desvia
i no escoltam, si ens deixam arrossegar i anam a agenollar-nos davant altres déus per servir-los, ens
perdrem irremeiablement. Triar entre Déu i els altres déus, aquests que no tenen el poder de
donarnos res, només petites cosetes que passen.
Tornant a la dificultat d'escollir, sempre tenim
aquest costum d'anar una mica on va la gent,
una mica com tothom. Però, l'Església ens diu:
«Atura't i tria». És un bon consell. I ens farà bé
aturar-nos i durant la jornada pensar: com és el
meu estil de vida? Per quins camins vaig?
La primera qüestió a plantejar és: «qui és Déu
per a mi? Trio al Senyor? Com és la meva
relació amb Jesús? ». I la segona: «Com és la
relació amb els teus; amb els teus pares; amb els
teus germans; amb la teva dona; amb el teu
marit; amb els teus fills?». En efecte, són suficients aquestes
dues preguntes i segurament trobarem coses que hem de
corregir.
Ens podem preguntar també per què anem amb tanta pressa per la vida sense saber per quin tipus de
camí transitem. No serà perquè volem guanyar, volem tenir beneficis, volem tenir èxit?. Però Jesús
ens fa pensar: «¿Quins avantatges té un home que guanya el món sencer, però es perd o s'arruïna a
si mateix?». En efecte, un camí equivocat és el de buscar sempre l'èxit, els béns, sense pensar en el
Senyor, sense pensar en la família.
Ens farà bé aturar-nos una mica -cinc, 10 minuts- i fer-nos la pregunta: «com és la velocitat de la
meva vida? Reflexiono sobre les coses que faig? Com és la meva relació amb Déu i amb la meva
família?». En això ens ajudarà també aquest consell tan bell del Salm: «Feliç l'home que confia en
el Senyor». I quan el Senyor ens dóna aquest consell «Atura't! Tria avui, tria» no ens deixa sols;
està amb nosaltres i vol ajudar-nos. I nosaltres, per la nostra banda, hem de només confiar, confiar
en Ell.
Hem de ser conscients que Déu no ens abandona. Avui, en el moment en què ens aturem per pensar
en aquestes coses i prendre decisions, triar alguna cosa, sapiguem que el Senyor és amb nosaltres,
està al nostre costat, per ajudar-nos. Mai ens deixa caminar sols. Està sempre amb nosaltres. Fins i
tot en el moment de l'elecció. D'aquí la doble tasca conclusiva: confiem en aquest Senyor, que està
amb nosaltres, i quan ens diu «tria entre el bé i el mal» ens ajuda a triar el bé. I, sobretot, demanemli
la gràcia de ser valents, perquè cal valor per aturar-se i preguntar-se com estic davant Déu, com són
les relacions amb la meva família, què he de canviar, què he de triar. I Ell és amb nosaltres.

Adaptat d'una homilia del Papa Francesc:
http://bit.ly/1BGLVXh

SETMANA SANTA
2015
• DIUMENGE DEL RAM (29 de març)
o 10,30 h. benedicció de rams al C/ Blanquerna i Missa Solemne
de Passió.
o 20,30 h. Via Crucis als Jardins de les G.G. dels Pobres C/
General Riera, nº 17.
• DIMARTS SANT (31 de març)
o 20,00h. celebració comunitària del
Perdó.
• DIJOUS SANT (2 d’abril)
o 18,00 h. Missa del Sant Sopar.
o 23,00 h. Adoració eucarística
comunitària.

• DIVENDRES SANT (3 d’abril)
o 9,30 h. Cant de Laudes
comunitari.
o 17,00 h. Ofici de la Passió i Mort
de Nostre Senyor.
• DISSABTE SANT (4 d’abril)
o 9,30 h. Cant de Laudes comunitari
o 22,00 h. Solemne Vetlla Pasqual.
• DIUMENGE DE PASQUA
(5 d’abril) o 12,00 h. Missa
Solemne.

