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El Diumenge de Rams o Diumenge de Passió comença la Setmana Santa. Rep aquests dos noms segons
si ens fixem en la celebració de l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem a la qual va ser aclamat pels seus, pels
qui creien en ell, acte que celebrem una sola vegada, amb
l’evangeli propi, i que aquest any podrem fer-ho al carrer
donat la milloria de la pandèmia; o si ens fixem en la
missa d’aquest dia en la qual llegim l’evangeli de la passió i mort de Jesús provocada pels qui no creien en ell,
els seus enemics.

Durant la Setmana Santa centrem la nostra mirada
en els darrers dies de la vida de Jesús.
El Dimarts Sant a les 11h del matí tindrà lloc a la
catedral de Barcelona la Missa Crismal, que rep aquest
nom perquè en ella es consagren els olis que s’usaran
durant l’any en els sagraments en els quals aquests tenen un paper: l’oli dels malalts en la unció dels malalts,
l’oli dels catecúmens en el bateig, i el Sant Crisma en el
bateig, la confirmació i l’ordenació sacerdotal. D’aquest
darrer oli rep el nom la missa. En aquesta eucaristia els
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sacerdots renoven les seves promeses sacerdotals, per aquesta raó és una
celebració molt entranyable; a més a més, es fa un reconeixement als sacerdots i diaques que celebren 25 i 50 anys de la seva ordenació. Aquesta missa s’hauria de celebrar el Dijous Sant, però el bisbe la pot avançar uns pocs
dies per tal que els preveres estiguin més disponibles per poder assistir-hi.

El Dijous Sant ens centrem en la celebració del darrer sopar en el qual
el Mestre va rentar els peus als apòstols en senyal de servei i amistat, recordant també la institució de l’Eucaristia, el memorial de la mort i resurrecció
del Senyor. La reserva de les formes sobrants de la missa que seran consumides el dia següent es realitza en el monument, el qual som convidats a
visitar en algun moment o altre, especialment durant l’Hora Santa que té
lloc per la nit.
Aquest any, en acabar aquesta estona de pregària farem. un Via Crucis
pel carrer. És una novetat després de 50 anys sense fer-lo.
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El Divendres Sant el
centre està posat en la mort
de Jesús. De fet no celebrem
missa, no hi ha consagració, però sí la litúrgia de la
Paraula en la qual llegim la
passió i mort de Jesús segons Sant Joan i hi té lloc
l’acte de la veneració de la
creu. Aquests any nosaltres
no farem el viacrucis perquè l’hem avançat al dia
abans però us convidem a
participar en la processó
que organitza la confraria
de la “Virgen de las Angustias” amb la seva imatge,
des de l’església veïna de
Sant Jaume fins a la catedral
i tornada.
I finalment, ja només
queda esperar el moment
més important de tot l’any
litúrgic, la Vetlla Pasqual
del Dissabte Sant al vespre,
en la qual celebrem que el
crucificat ha ressuscitat, que
ha passat de mort a vida. És
la consumació de la Pasqua.
Aquesta eucaristia té quatre
moments: els ritus inicials
que inclouen la benedicció del ciri pasqual i el
pregó pasqual; la part de
la litúrgia de la Paraula
que inclou les lectures
més significatives de la
història de la salvació i el
cant solemne del Glòria i
de l’al·leluia; la part baptismal amb la renovació
de les promeses baptismals i el bateig si hi ha
algú per a batejar; la litúrgia de l’Eucaristia i el
comiat.

Adéu a Ferran Singla
Amb prou feines un mes després del traspàs
de la Carme Mariñoso, aquest 29 de març ha marxat també a la casa del Pare per retrobar-s’hi el
nostre estimat Ferran, que tants anys va estar amb
nosaltres exercint les tasques de diaca.
En tancar aquest full, ens arriba també la notícia de la mort de Francesc Pardo, bisbe de Girona.
Reposin els dos en la pau de Crist.

Horaris de les celebracions de la Setmana Santa
DIUMENGE DE RAMS (10 d’abril):
11:45, Benedicció al carrer.
12:00, Missa del Diumenge de Rams.
18:00 Via Crucis a la basílica.
DIJOUS SANT (14 d’abril):
19:00, Celebració de la Cena del Senyor
20:15, Hora Santa davant la reserva del Santíssim
21:00, Via Crucis pel carrer
DIVENDRES SANT (15 d’abril):
17:00, Celebració de la passió i mort del Senyor
DISSABTE SANT (16/04):
22:00, VETLLA PASQUAL

Concerts al Pi per recaudar fons per als refugiats d’Ucraïna
Aquest diumenge 3 d’abril a les 18:00, com ja vàrem anunciar, les corals
Càrmina, Orfeó Gracienc i Sant Jordi amb la Orquestra de Músics per la Pau,
interpretaran el Rèquiem de Mozart. Entrada lliure i taquilla inversa.
I el dimarts 5 d’abril, en doble passi a les 19:30 i a les 21:30, un dels concerts que fem sovint al Pi amb la munió d’espelmes decorant l’espai: Tribut a
Ludovico Einaudi a càrrec d’Anastasiia Frasyniuk, pianista de l’Òpera Nacional d’Odessa, Ucraïna, en col·laboració amb l’ACNUR, l’Agència de la ONU
pels Refugiats. Podeu comprar les entrades a http://feverup.com.
Horari actual de misses
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