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LA   SETMANA   SANTA 
 
 
 

És un títol que ja no coincideix amb el tarannà de molta de la nostra gent d’avui. La seva 
connotació religiosa, per descomptat no, i molt menys en la seva pràctica. Amb tot, 
aquesta majoria encara fa servir la mateixa nomenclatura per designar aquests dies 
festius, de vacances de primavera,... 
Aquí li volem donar el sentit que el nom indica a aquesta setmana, ha ser per voluntat i 
decisió personals per a viure-la. I és, que sigui Santa. 
Aquests dies són especials per a la solemnització de les celebracions que s’hi fan i que en 
les litúrgiques, d’una manera pedagògica, expressen tot el misteri salvador de la passió, 
mort i resurrecció de Jesucrist. 
En cada eucaristia és celebrat com el sacrifici redemptor, però aquests dies de la Setmana 
Santa es celebra el mateix però repartit en els varis dies que en direm el Tridu Pasqual. 
Són cerimònies que tenen molta plasticitat especial significativa, que ajuden a recollir-se 
en la pregària comunitària i a la vegada la contemplació del que s’està celebrant. 
Hem de saber aprofitar aquestes trobades de culte, però amb ganes de personalitzar les 
pregàries tant llegides com cantades i l’escolta de la Paraula de Déu que és proclamada 
més abundosament. No es tracte tant de contemplar les cerimònies com d’aprofundir el 
que es fa i així apropar-se a aquell que les motiva, que és el mateix Jesucrist. 
La vivència de la fe personal celebrada en comunitat, és dignificada pel seu sentit profund 
del misteri celebrat i l’actitud de cada persona que ho transforma en vivència espiritual i 
comunió amb el mateix Jesús que ho motiva; ja sigui en la Cena del Senyor, en la seva 
passió i mort o bé en la seva gloriosa resurrecció. 
Les celebracions intenses de fe i d’espiritualitat ens poder aporta molt de bé si ens 
disposem a viure-les profundament. No es tracte de recordar el que Jesús va passar i tot el 
que les circumstàncies li oferiren, sinó de connectar amb Ell i agrair-li el favor salvador que 
ens ha fet. 
L’aprofundiment, els moments de pregària que tinguem, el celebrar en comunitat la fe, la 
lectura de la Paraula de Déu, que, en aquests dies és més abundosa, la celebració dels 
sagraments, especialment el de la penitència o confessió...tot plegat ens predisposa a que 
la Setmana Santa ho sigui de veritat per a nosaltres. Ho ha de ser, no pel calendari que ho 
marca, sinó, pel que ja s’ha dit: entrar en més comunió amb Jesús per a poder viure 
segons els valors que Ell ens ofereix amb la seva manera de viure, amb la promesa de 
Vida veritable per la seva resurrecció i pel testimoniatge de vida que cadascú pot donar als 
qui l’envolten, amb la vida de cada dia. 
La Setmana Santa la vivim perquè la nostra vida de durant l’any sigui viscuda com a 
homes i dones ressuscitats que encarnen l’evangeli del Jesús vivent, que ens dóna 
l’Esperit Sant com a força interior que ens fa treballar pel Regne del cel cada dia. 
                                                                                                               Mn.Joaquim Rius   



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 11,1- 45 
 
Jesús nunca oculta su cariño hacia tres hermanos que viven en Betania. Seguramente son 
los que lo acogen en su casa siempre que sube a Jerusalén. Un día Jesús recibe un 
recado: nuestro hermano Lázaro, “tu amigo”, está enfermo. Al poco tiempo, Jesús se 
encamina hacia la pequeña aldea.  
 

Cuando se presenta, Lázaro ha muerto ya. Al verlo llegar, María, la hermana más joven, se 
echa a llorar. Nadie la puede consolar. Al ver llorar a su amiga y también a los judíos que 
la acompañan, Jesús no puede contenerse. También él “se echa a llorar” junto a ellos. La 
gente comenta: “¡Cómo lo quería!“ .  
 

Jesús no llora solo por la muerte de un amigo muy querido. Se le rompe el alma al sentir la 
impotencia de todos ante la muerte. Todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser un 
deseo insaciable de vivir. ¿Por qué hemos de morir? ¿Por qué la vida no es más dichosa, 
más larga, más segura, más vida?  
 

El hombre de hoy, como el de todas las épocas, lleva clavada en su corazón la pregunta 
más inquietante y más difícil de responder: ¿Qué va a ser de todos y cada uno de 
nosotros? Es inútil tratar de engañarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Rebelarnos? 
¿Deprimirnos? Sin duda, la reacción más generalizada es olvidarnos y “seguir tirando”.  
 

Pero, ¿no está el ser humano llamado a vivir su vida y a vivirse a sí mismo con lucidez y 
responsabilidad? ¿Solo a nuestro final hemos de acercarnos de forma inconsciente e 
irresponsable, sin tomar postura alguna?  
 

Ante el misterio último de nuestro destino no es posible apelar a dogmas científicos ni 
religiosos. No nos pueden guiar más allá de esta vida. Más honrada parece la postura del 
escultor Eduardo Chillida al que, en cierta ocasión, le escuché decir: “De la muerte, la 
razón me dice que es definitiva. De la razón, la razón me dice que es limitada”.  
 

Los cristianos no sabemos de la otra vida más que los demás. También nosotros nos 
hemos de acercar con humildad al hecho oscuro de nuestra muerte. Pero lo hacemos con 
una confianza radical en la Bondad del Misterio de Dios que vislumbramos en Jesús. Ese 
Jesús al que, sin haberlo visto, amamos y, sin verlo aún, le damos nuestra confianza.  
 

Esta confianza no puede ser entendida desde fuera. Sólo puede ser vivida por quien ha 
respondido, con fe sencilla, a las palabras de Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida. 
¿Crees tú esto?” . Recientemente, Hans Küng, el teólogo católico más crítico del siglo 
veinte, cercano ya a su final, ha dicho que para él morirse es “descansar en el misterio de 
la misericordia de Dios”.  
                                                                                                                    José-Antonio Pagola 

 

 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE :5 20h Jordi Martínez González; Beatriz Soler Caparrós 

DIUMENGE:6 11h 
 13h 

 

DILLUNS:7 20h Llorenç Rosell;Magdalena Ros 

DIMARTS:8  20h  

DIMECRES:9 20h Ramon Sans; Família Rosell. 

DIJOUS:10 20h  

DIVENDRES:11 20h  

DISSABTE:12 20h MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:13                    11h 
13h 

Esposos Joan i Victòria 
difunts família Junquera-Ezquerra; Pedro Ubeda 



 

 REUNIONS: 
DIMECRES dia 9: a les 17’30h. reunió de pares nens de catequesi de 1er.curs 
DIJOUS dia 10: a les 20’30h. reunió de pares nens de catequesi de 2on.curs 
 

 PASTORAL DE LA SALUT:  
Dijous dia 10, visita a la residència “Vitalia” i servei religiós. 
 

 DIVENDRES 11, CELEBRACIÓ  COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
A les 20’30h. i amb la presència de dos confessors, celebrarem el sagrament de la 
confessió comunitàriament. 
 
 
 
 
 

 MISSA  FAMILIAR: 
DISSABTE dia 12 a les 20h. tindrem la Missa Familiar.  
 
 
 
 
 

 

DIUMENGE  VINENT  DIA  DE  RAMS 
Benedicció de Rams abans de cada missa: 

Dissabte a les 20h. 

Diumenge a les 11h. 

              I a les 12’30h. a la Pl. Mn. Cinto Verdaguer 

 

 
 

 

 

 


