PREPARANT LA SETMANA
SANTA AMB LES PARAULES
DEL PAPA FRANCESC
La Litúrgia d'avui ens ensenya que el Senyor no ens ha salvat amb una entrada
triomfal o mitjançant miracles poderosos. L'apòstol Pau, en la segona lectura,
sintetitza amb dos verbs el recorregut de la redempció: «es va despullar» i «es va
humiliar» a si mateix (Fil 2,7.8). Aquests dos verbs ens diuen fins a quin punt ha
arribat l'amor de Déu per nosaltres. Jesús es va fer no res: va renunciar a la glòria
de Fill de Déu i es va convertir en Fill de l'home, per ser en tot solidari amb nosaltres
pecadors, ell que no coneix el pecat. Però no només això: ha viscut entre nosaltres
amb una «condició d'esclau» (v. 7): no de rei, ni de príncep, sinó d'esclau. Es va
humiliar i l'abisme de la seva humiliació, que la Setmana Santa ens mostra, sembla
no tenir fons.
El primer gest d'aquest amor «fins a l'extrem» (Jn 13,1) és el lavatori dels peus.
«El Mestre i el Senyor» (Jn 13,14) s'abaixa fins als peus dels deixebles, com
solament feien el servents. Ens ha ensenyat amb l'exemple que nosaltres tenim
necessitat de ser agafats pel seu amor, que es bolca sobre nosaltres; no podem
prescindir d'aquest d’amor, no podem estimar sense deixar-nos estimar abans per
ell, sense experimentar la seva sorprenent tendresa i sense acceptar que l'amor
veritable consisteix en el servei concret.
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Però això és només el començament. La humiliació de Jesús arriba a l'extrem en
la Passió: és venut per trenta monedes i traït per un petó d'un deixeble que ell
havia triat i anomenat amic. Gairebé tots els altres fugen i l'abandonen; Pere el
nega tres vegades al pati del temple. Humiliat en l'esperit amb burles, insults i
escopinades; pateix al cos la violència, i els cops, les fuetades i la corona d'espines
desfiguren el seu aspecte fent que no sembli un home. Pateix també la infàmia i
la condemna iniqua de les autoritats, religioses i polítiques: és fet pecat i reconegut
injust. Pilat l'envia posteriorment a Herodes, i aquest el torna al governador romà;
mentre li és negada tota justícia, Jesús experimenta en la seva pròpia carn també
la indiferència, ja que ningú no vol assumir la responsabilitat del seu destí. La
gentada que tot just uns dies abans l'aclamava, transforma les lloances en un crit
d'acusació, preferint fins i tot que en lloc d'ell sigui alliberat un homicida. Arriba
d'aquesta manera a la mort en creu, dolorosa i infamant, reservada als traïdors,
als esclaus i als pitjors criminals. La solitud, la difamació i el dolor no són encara
el cimal del seu anorreament. Per ser en tot solidari amb nosaltres, experimenta
també a la creu el misteriós abandonament del Pare. No obstant això, en l'abandó,
prega i confia: «Pare, a les teves mans confio el meu esperit» (Lc 23,46). Jesús a
canvi, precisament aquí, al cim de l'anorreament, revela el rostre autèntic de Déu,
que és misericòrdia. Perdona els seus botxins, obre les portes del paradís al lladre
penedit i toca el cor del centurió. Si el misteri del mal és abismal, infinita és la
realitat de l'Amor que l'ha travessat, arribant fins al sepulcre i els inferns, assumint
tot el nostre dolor per redimir-lo, portant llum on hi ha tenebres, vida on hi ha mort,
amor on hi ha odi.
De la homilia del diumenge de Rams de 2016 del papa Francesc

celebracions
◗ Diumenge de Rams. El proper cap de setmana
s’inicien les celebracions de la Setmana Santa amb el
Diumenge de Rams. Pel que fa al Diumenge de Rams,
és bo recordar l’horari previst:
✢ Dissabte dia 8 d’abril:
- A 2/4 de 7 de la tarda: Missa familiar amb Benedicció
de Rams, amb la participació dels infants de la
catequesi i l’esplai i llurs pares.
- A les 7 de la tarda: Benedicció de Rams i Missa a Sant
Francesc.
- A 2/4 de 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri del
temple i Missa.
✢ Diumenge dia 9 d’abril:
- A les 9 i a ¼ d’11 del matí: Benedicció de Rams a
l’atri del temple i Missa.
- A les 11 del matí: Benedicció de Rams i Missa a Sant
Francesc (en castellà).
- A les 12 del migdia: Benedicció de Rams a la plaça
Vella, i a 2/4 d’1 aproximadament processó i Missa,
presidida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe
de Terrassa.
- A les 7 de la tarda: Vespres Solemnes.
- A les 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri del
temple i Missa.
◗ Pregària de Vespres per les Vocacions. Aquest
diumenge, a les 7 de la tarda, la Pregària de Vespres
serà per les Vocacions. El Grup de Pregària per les
Vocacions, recentment constituït a la nostra parròquia i
que a hores d’ara ja és molt nombrós, s’hi farà present,
i totes les persones que vulguin ajuntar-s'hi amb aquesta
intenció de pregària tan important per a tota l’Església.
◗ Adoració a Sant Francesc. El dimecres dia 12 d’abril
no hi haurà Adoració al Santíssim a l’església de Sant
Francesc.
◗ Exèquies. Dimarts passat, dia 28 de març, a 2/4 de
5 de la tarda, tingueren lloc les exèquies per la Gna.
Antònia Diana, religiosa franciscana dardera, que havia
mort el dia anterior als 82 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 27 de març, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts Francisco Osuna
Toro, David Marsal Carrera i Carles Fornés Farré, i es
tingué un record en l’aniversari de Joan Rius Pera.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té lloc
la col·lecta extraordinària mensual que anirà destinada a
temes de manteniment i desperfectes del temple
ocasionats per les darrers pluges. Gràcies a Déu ens
aixopluguem en un temple magnífic que dóna glòria a
Déu, però que cal mantenir entre tots els que ens en
servim. Tinguem-ho present en la nostra generosa
col·laboració, segons les possibilitats reals i concretes de
cadascú.
◗ XXIV Concert de Quaresma. El divendres dia 7 d’abril,
a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc el Concert de Quaresma.
En aquesta ocasió CATERVA, Cor de Cambra de La Seu
d'Urgell, sota la direcció d’Amàlia Sanz, interpretarà
peces de quaresma. L’entrada és lliure, però molt
recomanable.
◗ Tercera conferència quaresmal. Tindrà lloc el proper
dimecres, dia 5 d’abril, a ¼ de 8 del vespre, i serà
impartida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses amb el
títol “La Paraula és un do”. Amb aquest motiu el Rosari
a l’església de Sant Francesc es farà a les 6 de la tarda i
la Benedicció a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Presentació de la restauració de la imatge de la Mare
de Déu dels Dolors. El proper dijous dia 6 d’abril tindrà
lloc la presentació de l’acurada restauració que s’ha fet
de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, talla original
del segle XVII. Tindrà lloc després de la Missa de les 8
del vespre i farà la presentació la Sra. Conxa Armengol,
restauradora. Les persones interessades encara en
col·laborar econòmicament amb la restauració de la
imatge poden fer arribar els seus donatius al núm. de
compte ES50 2100 3385 3122 0016 9536.
◗ Convivència dels grups de confirmació. Els dies 21
al 23 d’abril tindrà lloc la convivència anual dels grups
de confirmació de la parròquia al casal del Roser a
Gisclareny.
◗ Despatx parroquial. Entre els dies 10 i 12 d’abril el
despatx parroquial romandrà tancat.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia tornarà a editar-se
a partir del diumenge 23 d’abril, segon diumenge de
Pasqua.

Nova traducció de les paraules de la consagració del calze en català
A partir del proper diumenge, Diumenge de Rams, entra en vigor la nova traducció en català de les paraules de
consagració del calze, tal i com es va anunciar en el seu moment en el Butlletí per la traducció en castellà el primer
diumenge de quaresma.
La frase “vessada per vosaltres i per tots els homes” es canvia per “ vessada per vosaltres i per molts”. La nova
traducció recull més acuradament el sentit del text llatí i de les paraules que pronuncià el Senyor a l’últim sopar i
que es troben a l’evangeli.
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