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La celebració dels misteris de la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist no és només la memòria d’uns fets del passat, encara que aquests fets siguin
emocionants pels qui els recorden i valuosos pels qui els consideren decisius en la
història de la humanitat. Aquests dies sants, nosaltres no ens reunim en trobada litúrgica ni sortim al carrer en expressió religiosa per fer aquest exercici de la memòria.
Si aquesta fos la nostra motivació, i la dels creients de les passades generacions, la
memòria no hauria perviscut. Aquesta memòria hauria estat massa dèbil. Les persecucions continuades contra la fe, els pecats i els errors dels homes i dones de l’Església, les agressions en nom de la intel·ligència, l’ateisme i la indiferència creixents... ja haurien fet desaparèixer aquesta memòria.
Nosaltres tenim raons més fermes en la tradició acollida i més arrelades en el cor.
Nosaltres creiem que Jesús continua sofrint passió, tortura, marginació, injustícia i mort. Aquesta
no és una afirmació purament retòrica. Ell ens ha
assegurat, i la seva paraula és sempre fiable, que
està en el germà sofrent, i en ell és acollit i consolat i en ell és oblidat i negat. Per això la celebració
de les darreres hores sofrents de la seva vida, en
actitud d’agraïment, de silenci, de contemplació,
de pregària, ens mouen a la fidelitat i a la solidaritat. Fidelitat a Aquell que se’ns ha donat del tot
per amor. Solidaritat a favor d’aquells germans i germanes que pateixen en el seu
cos o en el seu esperit, dels grups humans als que se’ls neguen els drets bàsics.
El Dijous sant recollim el seu manament, un signe de comunió que aplega tres gestos que concorden: el servei als petits, l’amor fratern i l’Eucaristia eclesial.
El Divendres sant refem la nostra sensibilitat humana i evangèlica tot escoltant la
lectura de la passió i de la mort del Senyor i fent pregària amb una mirada ben universal.
En la santa Nit de Pasqua el foc nou encén la nostra Fraternitat. Aquest foc el recollim del sepulcre obert d’on ha brostat la
fecunditat del gra de blat destruït per l’odi i
la injustícia. Aquest foc de Déu s’ha tornat
Llum de Paraula per guiar el Poble de Déu
pels camins de la història humana fins al
compliment de les Promeses i de les Esperances. Aquest foc de l’Esperit consagra
l’Aigua que ens fa fills i filles de Déu i que
és aspergida sobre els qui renovem els compromisos per a la construcció del Regne.
Aquest foc del Senyor es fa llar familiar, taula ampla d’on prenem el Pa i el Vi, l’Aliment de la fe i de la comunió. I ja des d’aquesta Nit-Dia la taula de l’Església està
parada cada diumenge, Pasqua setmanal.
Hem fet el camí de la Quaresma aprofundint en el misteri de la Creu, Santuari destruït i reconstruït, serp aixecada i gloriosa davant els ulls de tothom i senyal de salvació, llavor sembrada i fecunda. Amb les palmes de la Victòria a les mans, darrera
del nostre Senyor i Salvador, entrem a la Vida, passant per aquesta vida d’ara fràgil,
limitada, pecadora i provisional.
Anem segurs. Ell és l’Amic que mai ens abandona, és la Porta sempre oberta.
Josep Bofarull, rector
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HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA I PASQUA
Diumenge de Rams i
de la passió del Senyor.
Jesús entra a Jerusalem, i nosaltres
l’aclamem i l’acompanyem amb els
nostres cants. La Missa recordem la
passió i mort que viurem aquests
dies de Setmana Santa en les celebracions litúrgiques i en els actes devocionals

Al Pati, benedicció de rams, a les 11,30,
Manifestem l’alegria d’anar amb Jesús i ja anticipem la
joia de la Pasqua, doncs el Senyor que va morir a l a
Creu ara és Vivent i és el nostre Guia.

A sant Antoni,
benedicció i Missa a
les 10,30

i tot seguit
a Sant Joan, Missa i lectura de la Passió, a les 12
Comencem la Gran Setmana escoltant la lectura
de la passió i mort de Jesús, enguany segons
sant Marc.

Al Carme,
Des de sant Joan, a les 7 de la tarda: Via Crucis Interparro- Missa a les 7 de la
tarda
quial i de les Confraries i Germandats de Setmana santa
Celebracions del Perdó.

A sant Joan, Dilluns sant, a les 8 de la tarda.

Tots som pecadors i necessitem el
sagrament del Perdó de Déu, que ens
purifica del tot amb la seva misericòrdia. És la millor preparació per la
Pasqua.

A sant Joan, confessions personals, Dijous sant, de 12 a 1
del migdia, de 7 a 8 de la tarda

Dijous sant de la Cena del
Senyor.

A sant Joan, Eucaristia, a les 8 de la tarda,

Jesús renta les peus als seus deixebles per ensenyar-nos a estimar i
servir, i ens deixa el do de l’Eucaristia, aliment de la nostra fe i presència seva amb nosaltres.

A sant Antoni,
Dimecres sant,
a les 10

A la mateixa hora que Jesús celebrà el sopar de comiat, nosaltres
complint amb el seu manament celebrem l’Eucaristia, que és el seu
memorial.

tot seguit processó amb el Santíssim al Monument.
A les 11 de la nit, hora santa de pregària davant el Santíssim Sagrament,
a la capella dels Dolors
Jesús està present el Pa consagrat. Que agraïda i emotiva aquesta
pregària davant d’Ell!

Divendres sant de la Mort del
Senyor.
Jesús mor a la Creu, per fidelitat a la
voluntat de Déu, per a nosaltres els
seus germans i per fidelitat al que ha
fet i ensenyat. Així ens obre la porta
de la vida per sempre, a nosaltres a
tota la humanitat.

Des de la Parròquia de la MD del Lledó, a les 9 del matí, Via Crucis

A sant Joan, celebració, a les 12
Aquesta celebració és tan sentida... Escoltar la lectura de la passió
i mort del nostre Amic Jesús, pregar units amb tots els cristians del
món a favor de tota la humanitat, adorar la Jesús Crucificat que
ens atrau amb la bellesa de la seva entrega salvadora!

A sant Joan, Via Crucis, a les 6 de la tarda
Farem una mirada als perseguits del món: en ells Jesús torna a
sofrir passió i mort injusta. Preguem per ells. Sentim-nos a prop
seu. Fem saber la nostra denúncia.
Des de sant Joan, sortida de la Processó del sant Enterrament, a les 10 de la nit

Diumenge de Pasqua de la
Resurrecció del Senyor
Jesús trenca la llosa de la mort i
omple de llum i vida tota la història
humana. I, en aquesta nit sant i en
aquest dia sant, ens convida a unirnos am ell i viure la seva vida nova.

A sant Joan, dissabte sant a la nit,
a les 10, VETLLA PASQUAL
Al·leluia! Jesús és Vivent, és el Camí, la
Veritat i la Vida, nosaltres anem amb ell, és
el nostre Amic, ens parla, ens alimenta, ens
guia! Al·leluia! Santa Nit del Foc, la Paraula,
l’Aigua del Baptisme, el Pa i el Vi Consagrats
de l’Eucaristia

A sant Joan, Missa del dia, a les 12

A sant Antoni,
Missa a les 10,30

Al Carme, Missa
a les 7 de la tarda

