Estem ja a les portes de la Setmana que anomenem Santa. Nosaltres la fem Santa amb la nostra participació intensa, profunda, viva en els sants misteris de la nostra fe cristiana. Potser
diríem millor: ella ens fa sants, perquè Jesús s’ha lliurat a nosaltres per amor, va al nostre
davant obrint el camí, ens dóna el seu Perdó a mans plenes, en alimenta amb el Pa de Vida,
deix que li prenguin la vida per poder-nos-la donar tota, baixa al sepulcre del fracàs i de la
soledat per estar ben a prop nostre, és exaltat a la Glòria de la Resurrecció i ser enlairat com
a Senyor i atraure’ns cap a ell.
La Pasqua de cada any és ja l’anticipació, el tast de la Pasqua eterna, que tenim cada vegada més propera... cosa que ens obliga a viure, la d’ara, amb més intensitat.

el candeler
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PARRÒQUIES DE SANT JOAN, SANT ANTONI I MARE DE DÉU DEL CARME-VALLS

Resseguim els “passos” de la Setmana d’enguany per mitjà del quals intentarem que sigui
ben santa, en la nostra comunitat cristiana.
Divendres 3 d’abril, a les 10, a la capella de la Mare de Déu dels Dolors de sant Joan
Celebració de l’Eucaristia en la festa de la Mare de Déu i encesa del perfum
Dissabte 4 d’abril, a les 18, a la Casa Monserrat Cuadrada
Celebració de l’Eucaristia

Diumenge 5 d’abril, diumenge de Rams i de la Passió,
a 2/4 de 12, al Pati
Benedicció de Rams, tot recordant l’entrada de Jesús a Jerusalem i
cantant que Ell és el nostre Senyor i Guia, que estem contents d’anar amb
ell i que el volem seguir, costi el que costi.

A les 12, a l’església de sant Joan: Celebració de l’Eucaristia amb la lectura de la Passió i Mort de Jesús.
Aquest diumenge és l’entrada a la Setmana Santa que acaba el
Diumenge de Pasqua de Resurrecció del Senyor.

Celebració del Sagrament del Perdó
Tots el necessitem perquè som pecadors. Però sobretot abans de
Pasqua hem de purificar el nostre cor amb el perdó de Déu i la
reconciliació amb els nostres germans.
Dimecres sant dia 8 d’abril,

a les 10 a sant Antoni
a les 20 a sant Joan

Dijous sant, dia 9 d’abril a sant Joan, de 12 a 13 i de 19 a 20.

DIJOUS SANT, dia 9 d’abril
Celebració de l’Eucaristia de la Cena del Senyor, a les 20
Tal dia com avui, en el vespre de la celebració pasqual, Jesús
ens donà el seu Cos i la seva Sang en el pa i el vi compartits
com a misteri de la fe i aliment dels qui fem camí. És el memorial de la seva Pasqua que fem en reunió fraterna.
Hora santa (davant del Monument del Santíssim Sagrament), de
les 23 a les 24
Vetlla de pregària recordant la pregària de Jesús a Getsemaní i agraint el testament
que Ell ens deixà: l’Eucaristia, el manment de l’amor fratern, el sagrament de l’orde
sagrat al servei dels germans.
nº 100 - 29 març de 2009

DIVENDRES SANT, dia 10 d’abril
Via Crucis, al carrer (des de la Parròquia de la Mare de Déu del Lledó) a les 9

Celebració de la Passió i Mort del Senyor, a les 12
Via Crucis, caminant amb la Mare de Jesús, a les 18
Sortida de la Processó del sant Enterrament, a les 22
Aquest és un dia molt especial. Recordant els sofriments de la tortura, passió, mort i sepultura de Jesús, prenem consciència agraïda del que Ell va fer nosaltres, de la fecunditat salvadora del seu amor sacrificat per salvar el món. Aquest agraïment ens fa sensibles i solidaris
dels germans que avui sofreixen injustícia, malaltia, soledat o marginació i ens empeny a fer
per ells tot el podem.

DIUMENGE DE PASQUA DE LA RESURRECCIÓ
Vetlla Pasqual, dissabte sant a la nit, a les 22
Celebracions de l’Eucaristia del Diumenge, a les 10, a sant Antoni
a les 12, a sant Joan
a les 13, al sagrat Cor
a les 19 al Carme
La nit més lluminosa, el dia més gran. L’amor del Senyor lliurat per nosaltres i la seva vida entregada del tot vencen el mal i la mort. Jesús ha ressuscitat, és vivent, està amb nosaltres, és el company de camí, és l’amic fidel, és
el Senyor de l’Església i del món. Nosaltres som dels seus i amb Ell viurem per sempre!

Trobada de Cristians de l’Arxiprestat de l’Alt Camp
diumenge 19 d’abril, a Vila-rodona
programa del dia
a 2/4 d’11:

acolliment i esmorzar, a la Casa de Cultura

a les 11:

salutació i presentació de la reflexió al Casal
aportacions del P. Pere Codinachs i de Marisa Jiménez

a les 12:

converses en grups

a la 1:

visita del poble

a les 2:

dinar al Casal

a les 5:

celebració de l’Eucaristia, presidida pel Sr Arquebisbe, i comiat.

Despeses de la trobada i dinar: 12€. Inscripcions i reserva del dinar: a la llibreria o al 977600013.
Data límit per fer reserves: 12 d’abril

