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Diumenge Cinquè de Quaresma             21 DE MARÇ DE 2021. Nº 12 
 

EP!  ARRIBA LA SETMANA SANTA 
 

A mi, personalment, se m’ha fet més curta que mai la Quaresma. Els 10 
dies hospitalitzat ha significat com un parèntesi que m’ha portat, sense 
adonar-me’n a topar-me amb la Setmana Santa. De fet, però, no ha 
estat un parèntesi sinó més aviat una manera, potser més viva i 
autèntica, de viure la Quaresma. Ho expressava en el WhatsApp de les 
Catequistes: ”tants dies a l’hospital, amb el plus d’estar-hi sol, sense 
poder rebre cap visita em feia pensar en tanta gent que està temporades 
tan llargues a l’hospital, i amb dolors (jo no n´he tingut!) i tanta gent 
que ha patit sola la Covid i la mort. I el sofriment dels familiars... Tot 
crec que m’ha fet humil, agraït i solidari. I la solitud m’ha portat  a 
viure, de retruc, una “Presència” que ho omple tot... Un temps que 
et porta a l’enyorança, i, per tant, també de retruc, a apreciar més la 
família, els amics i tantes persones que amb el tracte pastoral i la 
fe que compartim formeu part de la meva vida i de la meva fe.  Gràcies”. 
Amb aquestes actituds arribarem a la Pasqua...  
¿Serem capaços de viure ben fondament, malgrat les restriccions 
pròpies de les exigències sanitàries que encara imposa la pandèmia 
entre nosaltres? Buscar la conversió de cor que ens acosti més a Déu: 
no renunciar a les celebracions litúrgiques que són la font d’on ragen la 
Paraula Viva i els sagraments de la Vida nova. Viure de manera 
presencial, sempre que es pugui, l’experiència comunitària de la fe, el 
caliu de la comunitat de germans... I que tot això ens porti més a unir-
nos a Crist en la seva Pasqua i als germans per una caritat plena d’amor 
i generositat... Ajudem-nos hi, vencem mandres i prejudicis. Aquí em  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 20 .- Sant Ambròs de Siena, religiós dominicà. 
Vespre (festiva), 20 h.-  Antonio Pastor, Margarita Mayor i Oleguer Boloix 
        Engràcia Sagristà (3er.aniversari) i espòs Miquel Font 
        Difunts Famílies Mèlich-Oriol. 
        Francesc Esteve (28 anys), esposa Lola i filla Rosita  
 

Diumenge dia 21 .- 5è DE QUARESMA 
9 h.-      Josep Martí Solanes Yherla . 
       M. Teresa  Prat Costa (17è a.) i espòs Josep Escofet Vallcorba.   
       

12:30 h.-   Esposos Isidre Prats i Maria Almirall 
 

Dilluns dia 22.- Sant Zacaries, papa 
Vespre, 20 h.- Difunts família Martí Tuset.  

            Mariano Pedrol.  
            Joan Josep 

 

Dimarts dia 23.- Sant Sant Josep Oriol, prevere barceloní.  
Matí, 9 h.-  Paquita Rusinés Pi. 
Vespre, 20 h.-  Antonio Galofré i Conxita Casas (aniversari) 
 

Dimecres dia 24.- Sant Agapit, bisbe. Santa Catarina de Suècia, religiosa. 
Matí, 9 h.-  Montserrat Tres Ferrés 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dijous dia 25.- ANUNCIACIÓ DEL SENYOR 
Matí, 9 h.-  Rafael.  

       Encarnación Navarro, Encarnación Garcés i Encarnación  
                                                                                           / Fernández. 

Vespre, 20 h..- CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
 

Divendres dia 26.- Sant Sant Brauli, bisbe. Antiga festa de la Mare de Déu 
dels Dolors.  
Matí, 9 h.- Paquita Rusinés Pi. 
Vespre, 19, 30: Viacrucis. 20,00 h.- Maria Galofré.  
             Lola Casas i Lola Duran (Sant), i difunts 
        /    Siñol Esteve. 
 

Dissabte dia 27.- Sant Alexandra i Santa Lídia, màrtirs.  
Vespre (festiva), 20 h.- Roser Munné (1r. aniversari). 
   Engràcia Sagristà Prats (natalici) 
 

Diumenge dia 28.- DIUMENGE DE RAMS 
9 h.-  Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa.  
          Joan Saperas i esposa Benita. 
 

12:30 h.- Joan Font, esposa Montserrat Mèlich i filla Auxili. 
 

 



teniu, Senyor: a punt de renovar el meu Baptisme en aquesta Pasqua! 
 

Mn. Anton Roca 
 

 
 

 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA AMB 
MOTIU DE LA PASQUA: Tindrà lloc dijous vinent, dia 25, a les 8 
del vespre. A aquesta hora ens ajustem de sobres al “toc de queda” 
que no és fins a les 22 h. 
Aquest dia la missa és a les 9 del matí i al vespre la celebració de la 
Paraula i comunió queda suplerta per la celebració comunitària del 
Perdó.   

 

 DIUMENGE VINENT, DIUMENGE DE RAMS 
Les misses són com cada diumenge: 
 . Missa de vigília a les 20 h. 
 . Misses del diumenge: 9 i 12,30 h.  
Donat que no es pot fer processó ni benedicció dels rams amb aigua, 
només es farà en el ritus d’inici de cada celebració una memòria de 
l’entrada del Messies a Jerusalem. 
 

 HORARIS DE SETMANA SANTA 2021 
Els trobareu en full a part (de color blau) en el Full Dominical.  
 

 RETOCS EN LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES PER RAÓ DE 
LES NORMES SANITÀRIES  
 

Diumenge de Rams: No hi ha Processó ni benedicció dels Rams 
amb aigua. Els fidels es reuneixen com sempre, dins del temple. 
Poden, si volen, portar rams, palmes i palmons. A cada missa hi haurà 
memòria de l’entrada de Jesús a Jerusalem i es farà la lectura breu 
de la Passió. 

Dijous Sant: No hi ha lavatori de peus ni processó al final, cap a la 
reserva del Sagrament. La reserva del Sagrament restarà en el mateix 
presbiteri durant la Vetlla de pregària comunitària, per raó que la  
capella del santíssim té poca cabuda, ja que l’aforament queda reduït 
al 30 %.  

Divendres Sant: la celebració litúrgica de la Passió del Senyor es fa 
tot igual, llevat que un cop presentada la Creu als fidels, aquests no 
veneraran la imatge individualment, sinó que es farà 
comunitàriament sense moure’s dels bancs. El Viacrucis es farà per  

dintre l’església, a la tarda, a les 19,00h, donat que no es fa ni l’Auto 
sacramental ni la Processó.  

Vetlla Pasqual: El signe del foc es farà al cancell del temple, amb 
els fidels dintre l’església, sense moure’s dels bancs. No es fa la 
benedicció de l’aigua ni l’aspersió, quedant reduïda la litúrgia 
baptismal a la Renovació de les promeses baptismals. 

 
 

SANT JOSEP I EL POSTUREIG 
És una paraula de moda, sobretot entre els joves, aquesta del 

postureig, una paraula nova que el TermCat va aprovar fa només uns anys 
per referir-se a l’actitud d’aparentar, d’adoptar postures per semblar que 
una persona és més del que realment és. 

Els joves utilitzen sovint aquest terme en relació amb les xarxes 
socials. Admeten que a les xarxes hi ha molt de postureig, és a dir, que hi 
ha molta tendència a presentar-se davant dels altres amb una identitat 
digital falsejada o, com a mínim, maquillada, amb la intenció de quedar bé, 
de guanyar seguidors o d’obtenir likes. A les xarxes es ven molt de fum, es 
tendeix a magnificar el no-res. 

Però és evident que l’ús del postureig no es limita ni als joves ni a 
les xarxes socials. Fins i tot quan els cristians fem bones obres o quan 
treballem pel bé de l’església, correm el risc de caure en el postureig.  

De vegades, com a la paràbola evangèlica del blat i del jull, es cola 
un component de postureig entre les nostres motivacions més sanes i 
positives. A les intencions ocultes que guien els nostres comportaments, 
juntament amb la bona voluntat de servir Déu i els germans, s’hi barreja 
de vegades un component narcisista, la necessitat de ser reconeguts, de 
ser valorats, d’alimentar el nostre el jo, de satisfer la nostra vanitat. 

En aquest context de cerca de l’aparença, en aquesta cultura del 
postureig, ens ve de perles que el Papa Francesc hagi instaurat l’any de 
sant Josep, una figura cabdal a la fe cristiana i que pot ser considerada 
l’antítesi del postureig.  

Sant Josep té un paper clau a la història de la salvació i, en canvi, 
s’allunya de qualsevol mena de protagonisme. No hi ha proporció entre la 
grandesa de la funció que li toca acomplir i la senzillesa i humilitat amb la 
que l’acompleix. 

En definitiva, per mi com a cristià, a l’era de l’ostentació i de 
l’aparença, sant Josep em representa una crida a la humilitat, al silenci, a 
la purificació de les meves intencions. 

Joan Ferrés Prats 
 


