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Les Festes Decennals que hem dedicat a Santa Maria de la Candela encara ressonen dins nostre. Ella, que en tot i sempre va complir la voluntat de Déu, segur que va estar en tot moment acompanyant Jesús, el seu
fill, molt més en les hores amargues de la seva passió i mort. Amb el
mateix capteniment maternal està a prop de tots i cadascun dels seus
fills i filles que som nosaltres.
Aquests dies la mirem, la
invoquem, la venerem en
la imatge de Mare de Déu
dels Dolors de Jesús i nostres. Posem l’esguard i la
pregària en el misteri corprenedor que ens la mostra. Comencem per la seva
faç commovedora i passem a la del seu Fill, seré
perquè ha posat la seva
vida, lliurada per amor, en
mans del Pare. Resseguim
el seu braç ara fred i esgotat pel cansament de tota una existència donada generosament als germans. I obrem en conseqüència.
En les celebracions d’aquests dies sants intercedim pel món sencer, en
el qual hi ha massa injustícia i massa sofriment. El nostre compromís
de fe és lluitar contra el mal amb la solidaritat i fer créixer la festa en
tots els cors amb la Llum de la Pasqua que se’ns dóna.
El divendres sant volem encendre un foc purificador contra tot el que fa
sofrir a persones de prop i lluny. Tots som de la mateixa família. Davant
la Creu Gloriosa cremarem les notícies que posen dol en el nostre cor. A
la tarda resseguirem el via crucis de la vida de cada dia expressant així
que ens comprometem els uns a favor dels altres en ajudar-nos a portar
la vida amb estimació i fidelitat.
En la Santa Nit de Pasqual ens regalarem signes de vida i bellesa que
ens diran que aquestes sempre brollen en el camí quan creix i s’aferma
l’esperança en Jesucrist Vivent i Company de camí. Seran plantes en
flor i flors abundoses. Des d’aquesta Nit Lluminosa, en cada Eucaristia,
el reconeixerem al partir el Pa en la taula de l’acolliment i la fraternitat,
en la taula de l’Església.
Josep Bofarull, rector
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HORARI DE LES CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA I PASQUA
Allà a Palestina, fa dos mil anys, es va encendre una llum. Un home, Jesús, va començar a anunciar
una manera nova de viure, feta d’amor, d’entrega personal, de confiança plena en Déu. I, en nom
d’aquest Déu que ell anomenava Pare, va curar malalts, va refer esperits abatuts, va proclamar una
esperança nova als pobres. I per això, perquè capgirava massa coses, perquè volia un món totalment
renovat, el van matar en el suplici ignominiós de la creu.
Nosaltres, cada any, en aquests dies de Setmana Santa, recordem i contemplem aquest Jesús torturat
i mort. I, plens de fe, afirmem que Déu l’ha ressuscitat, i el reconeixem com a llum que il·lumina tota
foscor. Plens de fe, afirmem que Jesús és el Fil de Déu, Déu present entre nosaltres, i volem seguir-lo
de cor. Perquè el seu camí és el camí de la vida. (Missa Dominical)
Divendres 15, Memòria de la Mare de Déu dels Dolors
A les 10 del matí, a la capella dels Dolors, Eucaristia.
A les 8 del vespre, predicació de la Setmana Santa, visionant les nostres obres d’art sobre la
Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist.
Dissabte 16
A 2/4 de 6 de la tarda, a la Casa Montserrat Cuadrada, Eucaristia del diumenge de Rams
A les 7 de la tarda, Via Crucis.
DIUMENGE 17, DE RAMS I DE LA PASSIÓ DEL SENYOR
És el dia que ens fa entrar a la Setmana Santa. Tots seguim Jesús i
l’aclamem perquè, encara que sabem que es lliura a la mort, aquesta
és només el pas a la vida. Disposem-nos a anar amb ell per la mort a
la vida.
* A les 11 del matí, al Pati, benedicció de Rams,
i tot segui processó cap a Sant Joan, lectura de la Passió i Mort de
Jesús i Eucaristia
A la 1 del migdia, a la plaça dels Pisos de Clols, benedicció dels Rams,
i tot seguit, processó cap a l’església del Sagrat Cor, lectura de la Passió i Mort de Jesús
i Eucaristia
A les 7 de la tarda, des de Sant Joan i pels carrers del Barri Antic, Via Crucis
Dilluns sant, dia 18
A les 8 de la tarda, celebració comunitària del Perdó
Dimarts sant, dia 20
A les 10 del matí, a sant Antoni, celebració comunitària del Perdó

DIJOUS SANT, DIA 21
Mirem Jesús a la taula del cenacle. És la nit del comiat. Tots els
seus gestos ens parlen. Renta els peus dels deixebles perquè entenguem que és important el qui serveix, no el qui es servit. Dóna
el seu Cos i la seva Sang com a aliment per sostenir el nostre camí i així anticipar el banquet del Regne: és el sagrament permanent de la seva presència enmig nostre.
De les 12 a la 1 i de 7 a 8 de la tarda, celebració personal del Perdó
* A les 8 de la tarda, Eucaristia de la Cena del Senyor.
La col·lecta serà destinada a Càritas de Valls.
A les 11 de la nit, a la capella dels Dolors, Hora Santa de Pregària davant el Santíssim Sagrament.
DIVENDRES SANT, DIA 22
Avui la Creu està al centre de totes les mirades i pregàries carregades d’admiració i d’agraïment. De Jesús Crucificat, del seu
amor immens, en brolla la vida inesgotable per tota la humanitat
d’ahir, d’avui i de sempre.
A les 12 del migdia, Celebració de la Mort del Senyor.
Portem una pàgina de diari per cremar com a signe simbòlic de que denunciem la injustícia, el sofriment, la opressió, la mort.

La col·lecta serà destinada als cristians de Terra Santa.
A les 6 de la tarda, Via Crucis de la vida de cada dia.

DIUMENGE DE PASQUA DE RESURRECCIÓ
Les hores de les celebracions de l’Eucaristia del dia de
Pasqua són les habituals
Enmig de la nit fosca de tots els sofriments humans, lluu la
lluna plena de Pasqua que reflecteix el Sol que neix a l’orint. Aquesta llum trenca totes les cadenes del mal, del pecat,
de la tristesa i de la mort. La Vida venç la mort. Ja per sempre el homes i les dones tenim ben indicat el camí: Ell, el
Senyor Vivent ens il·lumina.
**A les 10 de la nit del dissabte sant, VETLLA PASQUAL.
A la Vetlla Pasqual, cadascú ha de portar una flor,
i cada família ha de portar una petita planta en flor per intercanviar

Tríduum de la Mare de Déu de Montserrat, a la parròquia de la Mare de Déu del Carme:
Dilluns 25 d’abril i dimarts 26,
celebració de l’Eucaristia i visita espiritual, a les 10 del matí.
Dimecres 27,
celebració de l’Eucaristia i visita espiritual, a les 10 del matí i a les 8 de la tarda.
Les col·lectes aniran destinades a la restauració de la imatge de la Mare de Déu.

Dissabte 30 d’abril,
a 2/4 de 6 de la tarda, a la Casa Montserrat Cuadrada, celebració de l’Eucaristia.
Diumenge 1 de maig,
des de les 11 del matí, trobada de les famílies amb els fills de la Catequesi, celebració de
l’Eucaristia i pica-pica festiu.
Dilluns 2 de maig,
a les 8 de la tarda, reunió de pares dels nens i nenes que celebren la Primera Comunió
Divendres 6 de maig,
a les 5 de la tarda, celebració de l’Eucaristia a la capella de l’hospital i celebració de la Unció
dels malalts.
Diumenge 15 de maig,
a totes les celebracions de l’Eucaristia del dissabte i del diumenge: celebració de la Unció dels
malalts.

Diumenge 22 de maig,
a les 12, celebració de la Primera Comunió.
Dilluns 23 de maig,
a les 8 de la tarda, reunió dels pares i padrins dels nois i noies que
han de rebre la Confirmació
Diumenge 29 de maig,
a les 12, celebració de la Primera Comunió

