
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENT DE LA PASSIÓ SEGONS SANT MATEU, DE J.S. BACH 
       Ària: diàleg de Sió (Contralt) i creients (Cor) davant Crist crucificat.  

- Mireu, Jesús ha estès la mà per agafar-nos. Veniu! 

- On? 

- Als braços de Jesús. Busqueu la redempció i la 

misericòrdia, busqueu! 

- On? 

- Als braços de Jesús. Viviu, moriu, reposeu aquí, ocellets 

abandonats, quedeu-vos! 

- On? 

- Als braços de Jesús. 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 
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Diumenge de Rams o  

de la Passió del Senyorl.                              5 D’ABRIL DE 2020. Nº 14            
 

LA PETJADA DE DÉU: CRIST CRUCIFICAT 
 

¿Què ens diu enguany la Setmana Santa? ¿Diu res a una societat confinada 
i desbordada per la greu tragèdia de la pandèmia que estem vivint? ¿Ara 
ens podrem dedicar a pensar i viure tranquil·lament els misteris de la 
Setmana Santa quan vivim absorbits per la preocupació pels malalts greus 
que omplen els nostres hospitals, per la por al contagi, amb el plor i el dol 
pels germans que ens han deixat? 
Per a alguns la resposta és allunyar-se d’aquest Déu incapaç de salvar-nos 
del mal... Per a d’altres la resposta és acostar-se a Déu, el qual no el veuen 
com el causant del mal, sinó com el qui ens estima i ens salva per sempre 
en Jesucrist. El Crist crucificat és la imatge de la humanitat que viu en 
l’aflicció, enmig del mal, de la maldat humana, però també enmig del 
sofriment corporal i espiritual, enmig de la malaltia, de la mort... En aquest 
combat, que és el de cada ser humà, veiem el Crist que lluita contra el mal, 
que estima la vida, proper als qui sofreixen, que ens crida a estimar, que 
es posa ens les mans de Déu. En Ell confia enmig  del combat. Ens ensenya 
a agafar la creu i seguir-lo fins al final: a les vostres mans encomano el 
meu esperit... Déu, en el seu Fill, ens ensenya la lliçó del gra de blat. Cal 
passar pel camí de la creu. No cal buscar-la: ens sortirà a l’encontre. Però 
a l’horitzó la resurrecció i la Vida,  
Ho diu l’apòstol Pau: “Nosaltres hem de gloriar-nos en la creu de nostre 
Senyor Jesucrist, pel qual tenim la salvació, la vida i la resurrecció. Ell ens 
ha salvat i ens ha alliberat” (Ga 6, 14). 
Acompanyem Jesús en aquests dies sants, mentre acompanyem  el dol de 
la humanitat en aquest temps de confinament, de malaltia i mort. Tot des 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Diumenge dia 5 .– DIUMENGE DE RAMS . Per Tv Local: 12,00 h.- 
 
Intencions del cap de setmana:  
Josep Martí Solanes Yherla (aniversari) 
Difunts família Torredemer-Roig. 
Cisco Marco Nicolau. 
Pere Pujadas Vendrell 
Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca 
Anna Ferrés (7è. aniversari) i pares: Julià i Isabel 
 

Difunts que ens ha deixat aquests darrers dies: 
 Montserrat Julià Moga; Manela Comamala Nicolau 
 Amada Ferrer de Val; Maria Rosa Via Fumadó 
 Carmen Fernández Zárate;   Marià Ollé Luna 
 Maria Martí Cots 
 

DIJOUS SANT :  Per TV local de Sant Vicenç dels Horts 
Vespre, 20 h..- 
 Felip Roig. Esposos Pere Bosch i Lluïsa Busquet i fill Lluís Bosch 
Busquet 
 Carme Parés (12è. aniversari) i espòs Vicenç. 
 

DIVENDRES SANT: 12,00 H: celebració de la Passió del Senyor. 
TV Local. 
 

Dissabte dia 11.- VETLLA PASQUAL Per TV local de Sant Vicenç 
dels Horts 
Vespre, a les  20 h..-   Família Reverter Margarit.                                         
 

DIUMENGE DE PASQUA, dia 12.-. T.V. Local Sant Vicenç dels 
Horts 
12:00 h.-    Víctor Arnando i Jaume Mompart; Acció de gràcies i 
                    pregària d’una família davant la pandèmia  

 



de la confiança de la Pasqua, de l’amor de Déu. La Setmana Santa no acaba 
amb la mort i sepultura de Jesús. Acaba amb la victòria de la Resurrecció 
el diumenge de Pasqua. Preguem, renovem la confiança en el Senyor, que 
en surti reforçada la nostra fe, la nostra esperança i la nostra caritat. 
 

Mn. Antoni Roca 

 
 

 CELEBRACIÓ DEL PERDÓ  
En la impossibilitat de de rebre el sagrament del Perdó, busquem un 
moment de pregària, d’examen de consciència... i demanen perdó 
sincerament amb el propòsit de rebre aquest sagrament quan les 
circumstàncies ho permetin. Busqueu a internet: 
 www.reconciliació en temps d’epidèmia.  
Us pot ajudar! 
 

 CONDOLENÇA 
Ens han fet saber que ens han deixat, a part de la llista que posàvem 
en l’anterior Full parroquial: 
. Dia 19: Montserrat Julià Moga, de 63 anys, veïna del Poble Nou. 
. Dia 30: Manela Comamala Nicolau, de 92 anys, Vda. de Jaume 
  Pallerola Ferrés,  a Vallirana. 
. Dia 30: Amada Ferrer de Val, de 89 anys, Vda. de Marcelino 
  Ribas. 
. Dia 31: Maria Rosa Via Fumadó, de 72 anys. 
. Dia 1: Carmen Fernández Zárate, mare dels perruquers Expósito. 

            Havia estat voluntària de Càritas parroquial. 
. Dia 1: Marià Ollé Luna, de 82 anys, veí de l’església de Sant Josep. 
. Dia 2: Maria Martí Cots, de 75 anys. 
 

Que descansin en la pau del Senyor. Als seus familiars el nostre 
sentit condol. Els acompanyem amb la nostra pregària. 

 
 REPASSANT LA SETMANA SANTA AMB TV LOCAL SANT VICENÇ 

DELS HORTS 
El Sr. Bisbe demana que a totes les parròquies se celebrin, encara que a 
porta tancada,  els Oficis de Setmana Santa, i que els fidels en sàpiguen 
els horaris per poder-s’hi unir espiritualment. Entre nosaltres tenim la 
sort que la Televisió local ens ofereix aquest servei de poder seguir en 
directe les celebracions litúrgiques. Gràcies! 
 

• Diumenge de Rams: Missa a les 12 
• Dijous Sant: 8 del vespre: Missa de la Cena del Senyor. 
• Divendres Sant: 12h:  Celebració de la Passió del Senyor. 

• Dissabte, a les 8 del vespre: SOLEMNE VETLLA PASQUAL. 
• Diumenge de Pasqua: Missa a les 12:00h. 

 

 AJUDEM LA PARRÒQUIA I CÀRITAS 
El confinament ha portat a, de moment, 6 diumenges sense culte i 
l’Església tancada. Vol dir també un mes sense entrades, però cal cobrir 
les despeses: pagament del préstec, etc. També hi havia l’almoina 
penitencial de la Quaresma i la col·lecta de Dijous Sant, tot destinat a 
Càritas interparroquial. Recordem els números de compte pels qui 
puguin ajudar a través de La Caixa online: 
PARRÒQUIA:  ES45  2100  0142  8902  0028  4673. 
CÀRITAS:        ES86  2100  0142  8902  0048  0554. 

  
 

QUARESMA LAICA 

La vida té aquestes paradoxes. Quan una bona part de la societat 
occidental ja no és creient, el temps de la Quaresma que celebrem els cristians 
està coincidint amb una altra mena de Quaresma, que ens ve imposada a tots, 
creients i no creients.  

En aquest cas també és una quarantena. És també un camí pel desert, 
feixuc i dolorós, en el que se’ns imposen dejunis i  privacions. Lamentablement 
també és per a molts una experiència de dolor i de mort. 

Aquests dies he rellegit un vell llibre de Viktor Frankl, un psiquiatra 
vienès, d’origen jueu. que va ser empresonat pels nazis en un camp de 
concentració. Li havien matat la dona i la filla, i ell mateix estava malalt, 
deprimit i desesperat. Un bon dia va trobar un sentit al seu dolor: "Haig de 
sortir d'aquí per explicar al món el que he viscut i contribuir a evitar que això 
es torni a repetir mai més". 

Des d’aquell dia va ser capaç de suportar-ho tot. I, en ser alliberat del 
camp d'extermini pels aliats, va escriure el  llibre L'home a la recerca de sentit, 
en el que exposa que, en aquelles condicions extremes d'humiliació i de 
patiment, varen sobreviure els que, com ell mateix, van trobar una raó per a 
viure, varen poder donar un sentit a aquell patiment, varen trobar una dimensió 
espiritual per a aquella situació. Viktor Frankl deia que podem suportar 
qualsevol com si tenim un perquè. 
 Els cristians no distingim entre la Quaresma laica i la cristiana. Aquest 
any el confinament i els riscos de malaltia i de mort formen part de la Quaresma 
que Déu ha volgut per a nosaltres. Formen part de la nostra experiència de 
desert, del nostre camí de purificació, del nostre pelegrinatge cap a la Terra 
Promesa.                                                                                 

Estem fent camí amb Jesús, estem compartint el seu patiment, amb 
l’esperança que, darrera els núvols i la boira, ens espera el sol i l’escalf d’un 
Déu que és Pare. 

 Joan Ferrés Prats 


