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REFLEXIONS SOBRE LA SETMANA SANTA 
 

 

Els pessimistes dirien: “el got estava mig buit”. Els optimistes, en canvi, 
ho miren d’una altra manera: “el got estava mig ple”. Uns lamenten, 
comparant amb anys anteriors, la davallada d’assistència a les 
celebracions i actes populars: la gent va menys en aquest tipus de 
manifestacions i costa trobar persones que hi vulguin participar: en 
l’auto sacramental, en la Processó...  Poques creus, poca gent a fer llum,  
gent gran que tenen dificultats a portar els misteris... 
¿Ens estranya que passi això? No és altra cosa que el retrat de la nostra 
societat, també la catalana, que de fa temps s’ha anat secularitzant i, 
per tant, s’ha anat allunyant de manifestacions religioses que no 
obeeixen a la seva manera de viure. Potser fins i tot dintre dels creients 
hi ha un bon sector de gent que essent cristians i practicants no s’acaben 
de trobar còmodes en expressions religioses –molt  respectables- com 
poden ser les processons, la càrrega de creus o l’arrossegar les cadenes 
lligades a la cintura... 
Jo vull fer-ne una valoració ben positiva de com ha estat participada la 
nostra Setmana Santa: les celebracions litúrgiques, des del Diumenge 
de Rams fins el dia de Pasqua, l’Hora Santa del Dijous Sant  i el Viacrucis, 
així com també l’auto sacramental i finalment la Processó de Penitència. 
Penso que Sant Vicenç ha donat un testimoni valuós de participació i de 
fe. Els dos anys de parada per la Covid, el desig de sortir uns dies de 
vacances, la crisi religiosa que fa temps patim, poden explicar alguns 
desànims, però Déu n’hi do! El got és mig  ple! 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 23.- Sant Jordi, patró secundari de Catalunya; Sant Gerard o 
Grau, bisbe.  
Vespre (festiva), 20 h.- Conxita Casas, Anton Galofré i fills Teresina, 
                                           Josefina i Antoni.    

Jordi Parellada Giménez (el sant) 
 

Diumenge dia 24.- DIUMENGE II DE PASQUA O DE LA Divina Misericòrdia. 
Sant Fidel de Sigmaringen, prevere caputxí i mr a Suïssa  .  
9 h.-  Difunts Planas-Tuset 
         Esposos Miquel Via i Dolores i filla Maria Rosa./Esposos Joan Saperas 
         /  i Benita 
12:00 h.- Manuel Clajer i esposa Inés, Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan. 
     Esposos Joan i Montserrat i filla Maria Auxili. 
     Esposos Isidre Prats i Maria Almirall  
    Esposos Salvador Roig i Dolors Font 

 

Dilluns dia 25.- Sant Marc, evangelista   
20 h.-  Felisa Pina Vidal  (1 mes)       
 
Dimarts dia  26.- Sant Isidor de Sevilla, bisbe i doctor de l’Església  
9 h.-  Missa  
20 h.-  Joaquim Llopart i Angelina Vilà.  
            Josep Morral (aniversari), esposa Rosa Termes i fills Josep, Eduard, 
            Assumpció i Ramon 
 

Dimecres dia 27.- Mare de Déu de Montserrat 
9 h.-  Montserrat Ferrés Puig 
12 h. Difunts esplai Mare de Déu Montserrat   
20 h.- Esposos  Montserrat Roig i Joan Torredemer.        
 

Dijous dia  28.- Sant Sant Jordi (festa litúrgica). Sant Pere Chanel. Sant Crist 
de Piera.  
9 h.-  Missa. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 29.- Sant Santa Caterina de Siena, terciària dominica, 
doctora de l’Església i patrona d’Europa.   
9 h.- Missa                        20 h.- Missa 
   

Dissabte dia 30.- Sant Sant Pius V papa, Sant Josep Benet de Cottolengo.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Josep Torralba Orleans (7è. aniversari)  
 

Diumenge dia 1.- DIUMENGE III DE PASQUA. Sant Josep Obrer  .  
9 h.-  Acción de gracias  por 53 años de profesión religiosa. 
12:00 h.- Esposos Agustí i Montserrat.  
 

 



Això sí: espavilem-nos a renovar tot el que calgui per donar nou impuls 
a les nostres tradicions. L’important és que conservin l’essencial del 
missatge cristià, sense dramatismes, però també sense “ensucraments”. 
   

Mn. Anton Roca 

 

 RESULTAT DE LES COL·LECTES DE SETMANA SANTA 
o DIJOUS SANT: Per Càritas d’Ucraïna:1.240 €. 
o DIVENDRES SANT: Per Terra Santa: 450 € 
o Col·lecta de Pasqua: 610 € 
o Aportació per flors i ciris: 300 € 

Gràcies per les vostres aportacions, sobretot per la col·lecta d’ajuda 
a Ucraïna. La col·lecta de la missa de Dijous Sant i algunes 
aportacions donades per a aquesta intenció han donat un resultat 
extraordinari: 1240 €.  

 

 SORTIDA DE CATEQUESI ARXIPRESTAL FAMILIAR:  
Dissabte vinent, dia 30, a la tarda hi ha una trobada arxiprestal de 
pares i nens de la catequesi. Tindrà lloc al Noviciat de Palleja: 
Compartir jocs, amistat i fe: és una manera de caminar junts, 
sentint-nos Església.  

                                                                                                                                                                                                                     

 FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT:  
DIMECRES DIA 27 
Misses a les 9, a les 12 i a les 8 del vespre. 
Felicitem a totes les “Montserrats”, i d’una manera especial 
l’Esplai de gent gran M. D. de Montserrat en el dia de la seva 
Patrona. En aquesta nova etapa després de la Pandèmia els hi 
desitgem que mantinguin ben viu i ben ple d’activitats aquest 
lloc de trobada i fraternitat. A les 12,00 h: Missa en acció de 
gràcies i posterior Ofrena floral a la Moreneta. 
  

 REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Aquest dimarts, dia 26, a les 9 del vespre a la Rectoria. 
 

 CASAMENT EN EL MES DE MAIG 
Es casen a la parròquia pròximament: Oriol Bosch Velasco fill  de 
Sant Vicenç i veí de Molins de Rei amb Anna Masas Mercier, veïna 
de Molins de Rei. Preguem per ells i els hi desitgem que siguin ben 
feliços en el seu matrimoni. 
 

 CONDOLENÇA: La donem a la família d’Assumpció Traver Bellés, 
que morí el passat dia 20, a l’edat de 83 anys.  

        Descansi en la pau del Senyor. 

 BAPTISME: La nena Aitana Blanco Domínguez ha rebut el 
sagrament del Baptisme aquest dissabte, dia 23. L’enhorabona i 
benvinguda a l’Església i a la vida cristiana. 

 

 

COMPRENDRE AMB EL COR 

Un dels meus pecats de joventut com a creient va ser adoptar una 
actitud de menyspreu envers les persones que en aquella època 
anomenàvem beates. En general eren dones, solien ser persones grans i 
tenien una fe basada en el sentiment. A mi m’agradava llegir llibres de fe i 
pensava que havíem de fonamentar les nostres creences en el pensament 
i la raó. 

Soc conscient que la meva actitud era molt poc evangèlica. Ara veig 
les coses d'una altra manera. No és que menyspreï el pensament i la raó, 
però curiosament ha estat a través de la ciència com he arribat a descobrir 
que l'ésser humà no es mou per la raó sinó per l'emoció, i que la raó ens 
ha estat donada perquè puguem avaluar a cada moment si l’emoció que 
ens mou és la més adient. 

L'experiència de l'amor de parella és per mi un dels millors exemples 
d'aquesta manera de funcionar. Quan ens enamorem, en un primer 
moment ens sentim atrets per una persona, i només en una segona fase 
activem la raó avaluant si aquella persona és la que més ens convé. 

En la vida de la fe hauríem de funcionar d’una manera similar, i els 
evangelis d'aquesta setmana de l’octava de Pasqua han anat en aquesta 
línia. En una de les aparicions de Jesús Ressuscitat als deixebles 
l’evangelista diu: “Llavors els obrí el cor perquè comprenguessin les 
Escriptures” (Lc 24, 45). Molt clar i provocador: perquè comprenguessin no 
els va obrir la ment, sinó el cor. 

I en un altre episodi pasqual, els deixebles d'Emmaús es deien l’un 
a l'altre: “¿No és veritat que el nostre cor s’abrusava dins nostre mentre 
ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?” (Lc 24, 32). 
Novament, el més important en l’experiència de la fe no és que la ment 
comprengui sinó que el cor s’abrusi. 

Avui sé que el millor indicador de la qualitat de la meva fe no és el 
que penso sobre Jesús, sinó allò que Jesús em fa sentir a través de la seva 
presència en la Paraula, a l'Eucaristia i en els altres. 
 

 Joan Ferrés Prats 


