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Poc ens pensàvem haver de viure una Setmana
Santa com la d’aquest any. Però pot ser ben viscuda
d’una manera íntima i qui sap si serà més autèntica
i profitosa.
La nostra societat, acostumada a associar la Setma-
na Santa amb vacances de primavera per sortir i
fugir, doncs ara se sent convidada a entrar. Entrar on
més costa de vegades, que és a l’interior d’un
mateix. I aquesta societat, avesada a confondre la
Setmana Santa cristiana amb manifestacions exter-
nes i massives en forma d’espectacle com les
processons i altres reclams tradicionals i turístics,
ara es veu abocada a la solitud i al silenci de la
vivència i la pregària interior.
Malgrat que els cristians no puguem participar pre-
sencialment de les celebracions i oficis, si vivim
aquests dies amb fe, profunditat i sentit de comu-
nió, aquesta Setmana Santa ens pot acostar molt
al veritable sentit del Jesús de l’Evangeli. Un Jesús
que, empassant-se la saliva amb els nostres
pecats, afronta el seu Via Crucis encarnat en tantes
persones, les que pateixen i les que guareixen, en
aquesta pandèmia actual i en tants drames del
món.

Com ens han comunicat el Papa i els bisbes, els
mossens podrem celebrar els oficis d’aquests dies
però sense poble. Ens recomanen que fem saber a
la gent els horaris de les celebracions locals perquè
així els fidels s’hi puguin unir espiritualment. I es
poden seguir també les retransmissions de les cele-
bracions a través dels mitjans de comunicació i
d’internet.
No hi ha benedicció de rams i palmes, però el Senyor
beneeix tothom qui li demana. Que Ell ens beneeixi
per tal que siguem una benedicció també pels altres
germans, especialment pels qui més pateixen.
Entrem als dies centrals de l’any cristià, que culmi-
nen amb la Pasqua de resurrecció. És bo que amb
els mitjans que tinguem a l’abast, en paper o digi-
tals, llegim i meditem els textos tan cabdals
d’aquests dies sants. Tothom ha de mirar de
preparar i viure la Setmana Santa amb una bona
disposició.
Acompanyem al Senyor a la creu, amb la creu que
ens toca viure ara, per poder celebrar després l’alli-
berament pasqual.
Bona, íntima i Santa setmana!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

ÍNTIMA I SANTA SETMANA
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FIGUERES - UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:
Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA AL PÒRTIC DE SETMANA SANTA

Senyor Jesús, que entreu a Jerusa-
lem a cavall d’un ase, símbol de pau i
d’humilitat, per lliurar la vostra vida en
rescat de tota la humanitat, per-
doneu les nostres pors, pecats,
violències, comoditats i indecisions, i
feu-nos més valents a l’hora de ser
fidels al vostre Evangeli. Per més que us aclamem
amb palmes i rams, fàcilment ens deixem endur
després per altres crides més mundanes i menys
compromeses. Vós que heu afrontat la mort per
amor nostre, ajudeu-nos a posar més estimació,
més espiritualitat, més reflexió i pregària a la nostra
vida cristiana. Que les vostres paraules i els vostres
silencis d’aquesta Setmana Santa desvetllin en
nosaltres una fe intensa que ens faci solidaris de tots
els qui sofreixen i dels qui lluiten per un món millor.

Pensament de la setmana

Per la “primera comunió” que fou el
Dijous Sant cal posar-se el vestit

intern de l’Amor Fratern.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE DE RAMS

“El Senyor Déu m’ajuda: per això
no em dono per vençut; per això
paro com una roca la cara i sé que

no quedaré avergonyit”.
(Del llibre del profeta Isaïes)

“Beneït el qui ve en nom del
Senyor. Hosanna a dalt del cel”.

(De l’evangeli segons sant Mateu)



SETMANA SANTA ESPECIAL

En la situació de pandèmia, l’Església autoritza
els rectors a celebrar els actes de Setmana
Santa però sense poble. Demanen que es facin
saber els horaris perquè els feligresos puguin
unir-s’hi en esperit i en oració.

S’aconsella també als fidels participar dels
actes litúrgics a través de les retransmissions
en directe dels diversos mitjans de comu-
nicació.

HORARIS DE LES CELEBRACIONS
A SANT PERE DE FIGUERES
(a porta tancada):

DIUMENGE DE RAMS: A les 12 h.

DIJOUS SANT:
A les 6 de la tarda: Missa de la Cena del Senyor.
Tot seguit, vetlla de pregària eucarística.

DIVENDRES SANT
A les 11 del matí: Via Crucis
A les 6 de la tarda: Celebració de la Passió i
Mort de NSJC.

DISSABTE SANT
A les 20 h: Vetlla Pasqual (amb benedicció dels
ciris pasquals de les parròquies).

DIUMENGE DE PASQUA
A les 12 h: Missa de Pasqua.

SOBRE EL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA

No podent fer, per les circumstàncies del CO-
VID’19, la Celebració Comunitària de la
Penitència, ni confessions a les esglésies, la
Penitenciaria Apostòlica de Roma i els Bisbats
contemplen l’assistència espiritual individual
als malalts greus que ho sol·licitin i la possi-
bilitat de l’absolució col·lectiva en certs casos
de pandèmia; i notifiquen, pels fidels confinats
a casa, el que diu el Catecisme de l’Església
Catòlica, n. 1452:

Quan el fidel es troba en la impossibilitat de
rebre l’absolució sacramental, es recorda que la
contrició perfecta, procedent de l’amor del Déu
estimat sobre totes les coses, expressada per
una sincera petició de perdó i acompanyada del
ferm propòsit de recórrer commés aviat millor a
la confessió sacramental, obté el perdó dels
pecats, fins i tot mortals.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
LA SETMANA SANTA DE FA 60 ANYS

L’any 1960, ara fa 60 anys justos, la Confraria de la
Puríssima Sang de Figueres anunciava els se-
güents actes pel Divendres Sant:
A les 9 del matí, solemne Via Crucis que sortirà de
la capella de Sant Sebastià, recorrent diversos
carrers de la ciutat.
De les 12 a la 1: A l’arxiprestal de Sant Pere, pre-
dicació de “Les set paraules de Jesús agonitzant”,
per l’orador sagrat Rvd.P. Enrique Martija, C.M.F.
A les 10’30 de la nit: Solemne Processó del Silenci,
que sortirà de Sant Pere recorrent diversos carrers de
la ciutat.
Durant el Dijous i el Divendres Sant, el “Sant Crist
de la Sang” estarà exposat a la capella de Sant
Sebastià per a la veneració dels fidels.
Per convidar a viure la Setmana Santa, es deia:
“Si nos sentimos católicos, solo una finalidad única
y exclusiva podremos buscar en esta semana: que
sea Santa de verdad, en el fondo y en la forma, para
seguir a Cristo en su dolor y encontrarle en su gloria.
Todo lo demás es puro vacío...”

MOVIMENT PARROQUIAL

“Volem respondre a la pandèmia del virus
amb la universalitat de la pregària, de la
compassió, de la tendresa. Romanguem
units. Fem sentir la nostra proximitat a les
persones més soles i exhaustes”.

Papa Francesc

-----------------

“Lo rosari de mes penes / jo esgranava
un dia, trist; / quan n’acabava les denes,

/ me donà el seu Jesucrist.
Repassant ara les seves / des del

Pessebre a la Creu, / me recordo de les
meves / sols per dir: gràcies, mon Déu.

Vós, amb vostres mans divines, /
dins l’hort de Getsemaní / fent la corona
d’espines, / me’n tirau les flors a mi”.

Mn. Cinto Verdaguer


