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SETMANA SANTA: LA SETMANA DEL DEIXEBLES DE JESÚS

Els deixebles de Jesús fem festa aquesta setmana.

La festa és per celebrar el què Jesús ens ha donat a

tots i cadascun de nosaltres: AMOR fins a l’extrem a la

Creu i VIDA fins a l’extrem en la seva Resurrecció.

Tot  el  què Déu podia  fer  per  nosaltres  ho fa  en

aquesta setmana, més ja no podia fer, doncs amb el

seu Fill ens ho ha donat TOT.

Amb  el  diumenge  de  Rams  comencem  la

Setmana Santa aclamant Jesús que entra a Jerusalem

per omplir-nos del seu AMOR i la seva VIDA.
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Aquests  dies  de  Setmana  Santa  acompanyem

Jesús  amb  amor,  participant  en  les  celebracions

litúrgiques  i  també  en  les  celebracions  religioses.

Estiguem  on  estiguem  sempre  trobarem  una

comunitat cristiana que s’aplegarà per celebrar la fe

commemorant els misteris de la mort i resurrecció de

nostre Senyor Jesucrist,  que per nosaltres va lliurar  la

seva vida. Busquem en aquests dies sants moments de

silenci i de pregària, d’estar amb Jesús, tot agraint-li el

seu  amor  infinit.  Aquests  moments  haurien  de

propiciar-nos un encontre personal  amb Crist  per tal

que la nostra vida cristiana sigui una constant relació

personal,  interpersonal  amb  el  Senyor.  Hauríem

d’aprofitar  aquests  dies  sants  per  celebrar  el

sagrament del perdó, per acostar-nos a un sacerdot i

demanar  el  perdó  dels  nostres  pecats,  rebent

l’abraçada plena d’amor, de misericòrdia i perdó de

Déu  Pare.  L’Església  es  demana  que  confessem  els

nostres pecats almenys un cop a l’any per Pasqua. 

PROPERES COL·LECTES 

Dijous Sant: Per a Càritas Parroquial.

Divendres Sant: A favor dels Cristians de Terra Santa. 



RECORDAD

✔El viernes santo es día de ayuno y abstinencia. 

✔La semana santa se inaugura el día de Ramos con la

procesión y Misa de la Pasión. 

 En esta semana el momento central  son los 3 días

llamados Triduo Pascual: Viernes santo, Sábado santo y

Domingo de Pascua. 

La celebración principal de estos días y, a la vez, de

todas las fiestas del año es la Vigilia Pascual, la Misa en

la  noche que resucita  el  Señor.  La  Resurrección  del

Señor es la gran fiesta de los cristianos, tanto que no

sólo este domingo, una vez al año, sino cada semana,

el domingo, de ahí que el domingo sea festivo.

 El domingo de Pascua es el único día de precepto

del Triduo y se puede cumplir participando en la Vigilia

pascual o en la Misa del domingo. 

PALMES I CIRIS: MONUMENT DEL DIJOUS SANT

    Podeu deixar les palmes a la sagristia per decorar el

monument de Dijous sant. També podeu encarregar els

ciris dimecres sant de 9:00h. a 12:00h. a la sagristia.



Aquesta setmana NO HI HA MISSA pel matí a les 7:15h

EXCURSIÓN CON PADRES E HIJOS DEL CLUB ESPURNA

    El sábado 22 de abril el club organiza una salida al

Bosc  animat  y  Catalunya  en  miniatura  (Torrelles  de

Llobregat).  Allí  los  niños  y  niñas  podrán  subirse  a  las

tirolinas, y también los padres más atrevidos. La comida

se la trae cada familia. El precio de la salida son 11€

(adultos) y 7,5€ (niños). Hasta ese día hay vacaciones

del club.

La setmana passada va morir mn. José Julian Sáez de

Tejada.  Durant  alguns  anys  havia  vingut  a  servir  la

nostra comunitat parroquial  atenent el  confessionari

els dissabtes al vespre. Resem per ell!

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns  10:  19:00h.  Dimarts  11:  19:00h.  Dimecres  12:

19:00h.  Missa  exequial  per  Clara  Martínez  Llamas.

Dijous  13:  19:30h.  Dissabte  15:  22:00h.  Diumenge  16:

10:00h. /11:00h./12:00h. pels feligresos/17:30h. Hospital

St. Joan Despí.


