
TEMPS D’EXCEPCIÓ 

Estem vivint un temps excepcional, una experiència única, que 
mai no havíem viscut fins ara i que Déu vulgui que mai no hàgim de 
tornar a viure. Una crisi sanitària que deriva en crisi social, econòmica 
i també personal. Doncs bé, la crisi sanitària ens ha vingut de la Xina, 
i també a la Xina he trobat una proposta per encarar-la anímicament.  

Diuen que en xinès la paraula crisi és el resultat de la fusió de 
dos termes: problema i oportunitat. La crisi seria, doncs, un 
problema  sobtat, que ens ve a complicar la vida, però que ens porta 
amagada una oportunitat. 

Tenint en compte que en aquest cas ningú no es pot sostreure 
al problema, al patiment de l’adversitat, seria una llàstima que 
sortíssim d’aquesta crisi sense haver-ne aprofitat el que té 
d’oportunitat.  

Seria una pèrdua encara més gran que la pròpia crisi si en 
sortíssim (Déu vulgui que ben aviat) sense haver-nos enriquit, sense 
haver aprofitat l’avinentesa per revisar la nostra vida i el nostre sistema 
de valors. I parlo tant personalment com  col·lectivament. 

Els cristians estem acostumats a pregar. I també a fer examen 
de consciència. Aquests dies per mi l’examen de consciència el faig des 
de la pregària. Necessito que Déu Pare m’ajudi a descobrir en quins 
aspectes aquesta situació em pot ajudar a créixer, quines dimensions 
de la meva vida necessito canviar, quins valors necessito recuperar. 

Estic convençut que els canvis que Déu vol a la meva vida tenen 
a veure amb la meva relació amb Ell, amb la meva relació amb mi 
mateix i amb la meva relació amb els altres. I estic convençut que 
només aprofitaré aquesta oportunitat que Déu m’ofereix, amagada en 
el problema, si soc capaç d’obrir-me a la força que em ve del seu 
Esperit.  

Joan Ferrés Prats 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA PER A LES MISSES 
 

En no haver-hi misses, les intencions de pregària corresponents 
s’aplicaran quan sigui possible la celebració litúrgica amb poble. 
  

 
 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 
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¿QUI HO HA DIT QUE  
NO HI HAURÀ SETMANA SANTA? 

 

Amb aquest títol provocador, a través de les xarxes socials, ha 
corregut un article molt punyent sobre el què estem vivint 
aquests dies. És un article de Mn. Miquel Àngel Ferrés, rector 
de Figueras. 
Tot i que estic segur que molts ja el coneixeu, val la pena de fer-
lo present aquí, perquè ens invita a viure el drama de la Passió 
de Jesús actualitzat en el drama dolorós  que ocasiona la 
pandèmia tan tràgica que estem vivint. L’autor no ho lliga amb 
cap explicació religiosa ni amb un càstig diví, ni amb un 
comportament depravat de la humanitat. Senzillament ho 
relaciona amb el drama de la Passió de Jesús. Una bona manera 
d’acostar-nos al drama que estem vivint. Brolla tot seguit la 
pregària i una mirada  de la realitat transfigurada per l’Evangeli 
de Jesús.  

 

“¿Qui ho ha dit que no hi haurà Setmana Santa? 
 Que no heu vist la immensa processó de gent, sense vestes ni manaies, 
que dóna positiu del coronavirus? Que no veieu el Via Crucis del personal 
sanitari pujant el Calvari de la pandèmia, desbordats de forces i amb 
l’angoixa de no donar l’abast? Qui digui que el Natzarè no sortirà aquesta 
Setmana Santa és que encara no l’ha reconegut en els sanitaris de bata 
blanca i de cor fi que es carreguen la creu del dolor dels afectats. 
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Que no veieu tants científics i metges que suen sang i aigua, com a 
Getsemaní, per trobar un tractament en forma de vacuna? 
 

Que no diguin que Jesús no passa aquest any pels carrers quan hi ha 
tanta gent que ha de treballar per fer arribar els aliments i els fàrmacs 
a tothom. 
 

Que no heu vist la corrua de Cirineus que s’ofereixen per ajudar d’alguna 
manera a portar les creus pesades? 
 

No veieu quantes Veròniques que s’exposen a infectar-se per eixugar el 
rostre dels afectats? 
 

Qui diu que Jesús no cau a terra cada vegada que sentim les xifres fredes 
de noves víctimes? 
 

No estan vivint la Passió tantes residències geriàtriques, plenes de gent 
gran i cuidadors amb factors de màxim risc? 
 

Que no és com una corona d’espines pels nens i nenes que han de viure 
aquesta crisi tancats, sense entendre-hi gran cosa i sense poder córrer 
pels parcs i carrers? 
 

No se senten injustament condemnades les escoles i universitats i 
botigues que han hagut de tancar? 
 

Que no són assotats tots els països del món pel flagell d’aquest virus? 
No fan com Ponç Pilat, que se’n renta les mans, els dirigents que només 
busquen treure algun rèdit polític de la situació? 
  

No pateixen, impotents com els deixebles sense el Mestre, tantes 
famílies confinades a casa, moltes amb problemes, sense saber com i 
quan s’acabarà tot? 
 

No és el rostre de Maria Dolorosa el que es reflecteix en tantes mares i 
familiars que sofreixen la mort d’éssers estimats i encara a distància? 
 

No és com arrencar les vestidures l’angoixa de tantes famílies i petites 
empreses que veuran despullada la seva economia? 
 

No s’assembla a l’agonia de Jesús la manca de respiradors que hi ha a 
les UCI del país? 
 

Que no diguin que no hi haurà Setmana Santa, que no ho diguin, perquè 
segurament mai el drama de la Passió no havia estat tan real i autèntic.” 

 
Mn. Miquel Àngel Ferrés 

 
 
 

 
 

 “TELEVISIÓ LOCAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS” EMET LA 
MISSA DOMINICAL I FUNCIONS DE SETMANA SANTA  
Agraïm a la nostra Televisió local la retransmissió en directe de les 
celebracions litúrgiques, les quals, per l’estat d’Alarma declarat, no 
poden ser concorregudes pel poble. Mentre dura el temps de 
confinament, la celebració de l’Eucaristia dominical serà a les 12 del 
migdia, a porta tancada i retransmesa per la Televisió de Sant 
Vicenç. Oportunament s’avisarà de l’horari de les funcions litúrgiques 
de Dijous, Divendres i Dissabte Sant. Participem-hi amb fervor. 
Així doncs: 

 Diumenge dia 29 de març: Missa a les 12 h (TV Local SVH) 
 Dia 5 d’abril, Diumenge de Rams: Missa a les 12 h. (TV Local) 

 

 CONDOLENÇA 
En aquest temps d’estat d’Alarma, no són permeses les exèquies, 
deixant per després del confinament els actes o celebracions de 
comiat i pregària comunitària pels difunts. Així ho porten a terme els 
serveis funeraris d’acord amb les Administracions. Això fa que a les 
parròquies no se’ns informi de les defuncions. Per això des d’aquí 
ens oferim a estar prop de les famílies que viuen el dol per un ser 
estimat. Si ens informeu (Tel. 93 656 02 01) ho farem saber perquè 
la comunitat i el propi sacerdot puguin pregar per ell. 
Recordem i preguem pel seu repòs etern els qui ens han deixat 
aquests darrers dies: 
. Vicenç Capellades i Nicolau. 
. Lluís Planas i Llopart. 
. Roser Munné i Rigol. Voluntària de Càritas durant molts anys. 
. Montserrat Roig i Roig, de Torrelles, germana de Pere Roig. 
Acompanyem  en el dol tan sentit els seus familiars. 

 

 DIUMENGE VINENT, DIUMENGE DE RAMS 
Amb aquesta solemnitat comença la gran Setmana de la celebració 
de la Pasqua. Litúrgicament 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 i anuncien la victòria 
d’aquell que puja a Jerusalem per a donar-hi la vida. 

 


