
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 17.- Sant Patrici, bisbe i evangelitzador. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Josep Baqués i pare / Josep Ferrés i Dolores Prats. 
      Joan Marcè Rigol i família. 
      Esposos Anton Galofré i Conxita Casas. 
      Enric Oliveras (13è. aniversari).                                          
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE V DE QUARESMA. 
9h.- Josep Mª Aymerich Costa / Mª Teresa Prat i Costa (14è. aniversari). 
        Rosa Campmany Campmany (4t. aniversari).          
12:30h.- Pere Bosch i esposa Lluïsa. 
   Isidre Prats. 
   Esposos Salvador Prats i Cisqueta Vendrell.  
                Joan Cuadrado i esposa.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 19.- SANT JOSEP, PATRÓ DE L’ESGLÉSIA UNIVERSAL.  
Vespre.- Difunts Font Parés. 
   Josep Parés Nicolau.                                    
 

Dimarts dia 20.- Sant Ambròs de Siena, religiós dominicà. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Antonio Pastor i esposa Margarita Mayor. 

Francesc Esteve i Lola Duran.                  
 

Dimecres dia  21.- Sant Filèmon, màrtir  
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Maria Dolores Belmonte Abad (funeral).                                 
 

Dijous dia 22.- Sant Zacaries, papa.  
Matí.-  Família Martí Tuset. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 23.- Sant Josep Oriol, prevere. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Lola Duran i Lola Casas.                  
 

Dissabte dia 24.- Sant Agapit, bisbe de Ravena. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Carlos Valls Nolla / Florentino Pérez Romero (5è. aniv.) 
     Esposos Miquel Massana i Conxita Casas. 
 

Diumenge dia 25.- DIUMENGE DE RAMS. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.  
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.                                                          
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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EL GRA DE BLAT, SI MOR, 
DONARÀ MOLT DE FRUIT 

 

 

Amb aquestes paraules de Jesús se’ns il.lumina tota la Pasqua… I també 
Jesús ens invita a fer-nos servidors seus i seguir-lo pel camí de la creu: d’una 
vida entregada en neixeran fruits i flors. Les creus plantades convertiran el 
món en camps frondosos de vida… 

Fem nostre el desig que avui expressen a l’evangeli “uns grecs” (uns 
forasters): “Senyor, voldríem veure Jesús”. Amb la Pasqua arriba l’”Hora de 
Jesús”, l’hora de veure Jesús. A través d’uns dies, d’unes celebracions, d’uns 
fets ocurreguts, podrem “veure” Jesús: acostar-nos a Ell, acollir-lo. Si això 
no passa, serà una Setmana Santa malaguanyada. 

Diumenge vinent ja és Rams i comença la Setmana Santa del 2018. 
Molts aprofiten per a uns dies de descans, altres de turisme. També els qui 
buscaran celebrar la Pasqua en d’altres llocs, ¿serà possible combinar tot 
això amb uns dies intensos de vivència cristiana? Tot és possible. Només cal 
proposar-s’ho. Què recomanem? 

L’ideal és: participar en les accions litúrgiques del Tridu Pasqual, el 
qual comença amb la Missa vespertina del Dijous Sant, continua amb l’Acció 
Litúrgica del Divendres Sant i culmina amb la Vetlla Pasqual i el Diumenge 
de Pasqua. El Diumenge de Rams no forma part del Tridu, però l’anuncia i 
amb la Processó de Rams s’invita al poble fidel a acompanyar Crist en el seu 
camí de la Pasqua. És important també participar-hi, ajudant a que no es 
converteixi només en un acte folklòric. 

Si només podem fer el mínim i podem triar: L’Eucaristia de Pasqua 
(Vetlla Pasqual o Diumenge) i Eucaristia del Diumenge de Rams. De les 
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celebracions del Tridu pasqual la més important és la Vetlla Pasqual, 
celebrada dissabte a la nit. 
Què més recomanem? 

• La celebració del sagrament de la Penitència, com a punt final de 
l’itinerari quaresmal i així rebre amb un cor ben pur el sagrament 
pasqual.  

• Anar a les celebracions, havent-les preparat: repassar tota la 
celebració, lectures, pregàries, altres textos... El missal de 
Setmana Santa, o el Missal festiu, o el llibret “la Missa de cada 
dia” són de gran utilitat. 

• Lectura pausada de la Passió: cada dia de la setmana un trosset, 
i fer-ne pregària. Enguany la Passió que es llegeix és la de Marc. 
Rellegir-la al llarg de la setmana. 

• Complements de la Setmana Santa, com ajuts a viure les accions 
litúrgiques i el foment de la pietat: la Pregària de l’Església (Ofici 
de Lectura i Laudes de Divendres), l’exercici del Via Crucis, la 
vetlla de pregària davant l’Eucaristia o la Creu... i no cal dir que 
l’Auto sacramental i la Processó de Divendres Sant a la nit poden 
ser de gran ajuda. Revitalitzem la nostra Processó: És un tresor 
vicentí!!! 

Que en tots els feligresos hi hagi la més bona voluntat de viure la Pasqua 
del Senyor. Que ens sigui font de renovació de la nostra vida cristiana. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 
 

 DIUMENGE VINENT, DIUMENGE DE RAMS: 
Amb aquesta solemnitat comença la gran Setmana de la celebració 
de la Pasqua. Liúrgicament se l’anomena Diumenge de Rams o 
Diumenge de la Passió. De Rams perquè commemorem l’entrada de 
Jesús a Jerusalem, per a dur-hi a terme la nostra redempció. També 
en diem diumenge de la Passió, donat que és el diumenge on en 
l’Evangeli se’ns proclama el relat de la Passió del Senyor. No oblidem 
que els rams de festa indiquen també el martiri d’aquell que puja a 
Jerusalem per a donar-hi la vida.  
 

BENEDICCIÓ DE RAMS, PROCESSÓ I MISSA: 
• DISSABTE DE RAMS (24 de març), a la plaça de la Creu, 

a les 19:15h: Benedicció de Rams i Pocessó fins a l’Església 
on continuarà la celebració de la missa, a les 20h. 

• DIUMENGE, 25 D’ABRIL, A LES 12:30h: BENEDICCIÓ DE 
RAMS, que tindrà lloc a la PLAÇA DE L’ESGLÉSIA. Després 
entrada al temple en processó i Missa.  
 

 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA: 
   Dijous vinent, dia 22, a les 20:30h. 
 

 

 CONDOLENÇA 
La donem a la família d’ Engràcia Sagristà i Prats que morí el passat 
dia 15, a l’edat de 95 anys. Mare de família, molt vinculada des de 
nena a la parròquia, en temps de Mn. Josep Duran, Mn. Joan Tous 
i tots els mossens que han anat passant per la parròquia. Pot dir, 
com Sant Pau: “He lliurat un bon combat, he acabat la cursa, he 
conservat la fe” (2Tm 1, 7). Descansi en pau. 
 

 DIA 1 DE MAIG (DIMARTS): SORTIDA ARXIPRESTAL  
AL SANTUARI DE SANTA MARIA DEL MIRACLE 

Com cada any –i ja és tradició!- farem l’excursió amb totes les 
parròquies de l’arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts el proper 1 de 
maig. Sortida que ens fa sentir membres de la família de l’Església. 
Convivència, cultura, esbarjo, diversió i, no cal dir-ho, celebració 
de la fe, omplen un dia que va esdevenint una Jornada que tots 
esperem. 
Enguany anem al santuari del Miracle, prop de Solsona. Allí s’hi 
troba un dels retaules barrocs més importants de Catalunya que 
podrem admirar i rebre’n una bona explicació per part d’uns dels 
membres de la comunitat benedictina. Una petita comunitat de 
monjos de Montserrat tenen encomanada la cura pastoral del 
santuari. 
El Santuari conté la imatge de Santa Maria, venerada des de molt 
antic i posada finalment al centre del retaule. El “miracle” que dóna 
nom a la imatge i al santuari parla d’una aparició de la Mare de 
Déu, en forma de “petita i gentil nena” que porta a la mà una creu 
“amb nostre Senyor crucificat”. S’aparagué a dos germans 
pastorets, del mas de la Cirosa, del terme de Riner. Els deia “que 
el poble faci processons i que les facin devotament, que es 
confessin i que es converteixin i que es tornim a la part de Déu...”.  
Des de l’any que això succeí, el 1458, ha anat creixent la devoció i 
la popularitat vers aquest santuari marià, principalment en les 
terres del Solsonès i entorns. 
El cost de l’excursió és de 42 € (viatge, esmorzar i dinar). 
La inscripció resta oberta! Animem-nos i apuntem-nos-hi! 


