
Al llarg de tot l’Antic Testament Déu havia fet pactes, aliances, amb la humanitat: amb Noé, pri-

mer, després amb Abraham per arribar a l’Aliança del Sinaí: un pacte amb tot el poble d’Israel, 

representat per Moisès. El poble d’Israel, en el decurs del temps, no havia complert la paraula 

promesa a Déu, no havia complert la Llei, concretada en els 10 manaments.  Quan arriba Jesús 

canvien radicalment les coses: Jesús és qui dóna a conèixer Déu. Tot el que els homes sabem de 

Déu és perquè Jesús ens ho ha explicat.  Jesús esdevé aquesta Nova Aliança entre Déu i la huma-

nitat. Aquesta nova aliança és la que ja anuncia Jeremies, a la primera lectura que hem escoltat.  

Es parla d’una llei escrita en el cor de cada persona, això farà possible que tothom pugui conèixer 

Déu i que Déu pugui fer arribar el seu perdó al cor de cadascun.  

“Senyor voldríem veure Jesús” és el desig que unes persones manifesten als deixebles de Jesús.  

Haurien sentit a parlar de Jesús i el volen conèixer millor. I nosaltres també cerquem i intentem 

veure Jesús?. Cada diumenge, a l’Eucaristia, en els sagraments, en la mateixa Paraula de Déu, Je-

sús s’acosta, es fa trobadís. El nostre desig també hauria de ser  com el manifestat a l’Evangeli: 

Voler veure Jesús.  Què busquem a la vida? De veritat que la recerca de Jesús és un objectiu im-

portant en la meva vida?. 

“Ha arribat l’hora”, ens ha dit Jesús. A Jesús li ha arribat l’hora de la veritat, l’hora de l’amor, l’ho-

ra de la donació i entrega fins a la mort a la creu. Perquè la missió de Jesús és la de donar vida, 

una vida que és fruit de l’amor i de l’entrega. Jesús, amb clara referència al que li espera (Mort a 

la Creu - Resurrecció) posa la comparança del gra de blat que mor per donar vida. El gra que des-

apareix, colgat a la terra, però que amb el temps en surt una nova planta que dóna fruit. Jesús, 

enterrat al sepulcre, ressuscitarà el dia de Pasqua. Jesús també parla de guanyar i de perdre: es 

tracta de perdre l’ego (el jo egoista), el viure només per a mi mateix, per tal de poder viure per els 

altres i així viure de veritat. I d’això Jesús ens n’ha donat un exemple constant al llarg de la seva 

vida. Viure a l’estil de Jesús suposarà donar la vida poc a poc, cada dia. Estimant i servint, com a 

fruit de l’amor i mai com a fruit de l’esclavatge.  

Que aquesta Eucaristia ens ajudi a trobar-nos amb Jesús i ens doni forces per poder viure com ell 

va fer: estimant i donant vida 

DIUMENGE 5 DE QUARESMA “B” : 21 de març de 2021 



21 de Març de 2021 

SETMANA SANTA 2021 
L’any passat, amb confinament total, vàrem haver de celebrar la setmana Santa  tan-

cats a les nostres cases. Aquesta any la situació és diferent i la podrem celebrar a l'Es-

glésia, encara que amb limitacions. Les disposicions assenyalades per les celebracions 

de Setmana Santa són, més o menys, aquestes:  

DIUMENGE DE RAMS: Es farà la benedicció de Rams des del peu de l’altar, en comen-

çar cada missa. En cada església està limitada la capacitat al 30 % d'aforament. Queda 

totalment suprimida tota processó, inclosa la de Rams.  

Dijous Sant: La missa del Sant Sopar, i 

sense processó amb el Santíssim. 

Divendres Sant:  La celebració de la 

tarda es farà  com de costum, amb la 

veneració de la Creu, ja que no és per-

mès besar-la.  

Vetlla Pasqual: Caldrà avançar l’hora 

de la celebració per tal que a les 10 de 

la nit tothom pugui ser a casa. Es bene-

irà el ciri Pasqual al peu de l’altar, sense 

processó. També queda suprimida la 

benedicció de l’aigua baptismal.  La res-

ta serà com de costum. 

L’ALMOINA PENITENCIAL 
Durant la Quaresma se’ns recomana fer  ALMOI-

NA: compartir quelcom del que tinc jo amb els que 

més ho necessiten i d’aquesta manera alleugerir la 

seva estretor.  Les aportacions que es rebin per 

aquesta finalitat es destinaran a CÀRITAS  per po-

der atendre les necessitats bàsiques de les persones 

més vulnerables. 

AVUI: DIA DEL SEMINARI 

No ens oblidem de pregar pels nois que es pre-

paren per la vida sacerdotals  i procurem aju-

dar-los amb el nostre suport econòmic. 

A LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 

Volguda Mare de Déu.  

Gràcies per ser la nostra mare en la fe, 

per estar prop nostre i cuidar-nos molt 

com vas fer amb Jesús nen.  

Vull conèixer millor el teu fill  

i estimar-lo més cada dia.  

Vull viure com Jesús.  

Ser bon fill, bon germà i bon amic.  

Contagia’m la teva esperança.  

Que aprengui, com Tu,  

a posar-me a les mans de Déu.  

Ajuda’m a fer créixer la meva fe.  

Mare Bona, ensenya’m  

a seguir els passos de Jesús.  
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En les misses del  22 al 28 de març de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 
Divendres que ve: celebració de la missa a Santa Maria 
dels Turers, a 2/4 de 8 del vespre, amb l’aforament per-
mès : del 30% que vol dir 130 persones.)  
 

CATEQUESI PARROQUIAL: Dissabte que ve, vigília de 
Rams, pels pares i mares dels nens i nenes de la catequesi: 
missa familiar, a les sis de la tarda, a Santa Maria (amb 
benedicció de rams), tot preparant la Setmana Santa. 
 

CELEBRACIONS DEL PERDÓ: A Santa Maria, el di-
lluns Sant,  29 de març, a 2/4 de 9 del vespre. I a Sant 

Pere: dimarts sant, dia 30 de març a 2/4 de 8 del vespre. 

Dilluns 7,30 v Miquel Badosa Heras; Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30 v Família Bugada Planadecursach 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v Jaume Tarradas i Dolors Bosch 7 t. Ànimes   

Dijous 7,30 v Maria Dolors Malagelada 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v 
Miquel Rustullet Culubret; Joaquim Tarafa i Carme 
Riera; Difunts de la Germandat i de la Congregació 

7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v Pere  Bahí Bosch  7 t. 
Anna Maria Bonaventura;  

Pilar Artizà;  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Joaquim Tarafa José (Aniv.)  

i Carme Riera; Jordi Gifra; Dolors Trias 
Pere Pagès i Jovita Heras 11 m 

12 Lluís  Genover; Soledat Teixidor (Suli) (Aniv.) 

8 v. Joaquim,,  Fernández Sanz 

VIACRUCIS  
 
Santa Maria:   

Divendres, dia 26  a les 7 de la tarda 

Sant Pere:  

Dimarts, dia 23, a 2/4 de 7 de la tarda 

  

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 
 

Rosa Roca Masó, 87 anys 
Conxita Ribas Puig, de 98 anys 

HORARIS 

SETMANA 

SANTA 2021 

Rams Dijous Sant   Divendres Sant   V.   Pasqua Dia Pasqua 

Missa Missa Via Crucis Cel Passió Vetlla              Missa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Santa Maria 10, 12, 20 8 vespre 11 matí 2/4 de 7 8 vespre  

(Sta. Maria) 

10, 12, 20 

Sant Pere 11 matí 7 tarda 10 matí 5 tarda 11 

Carmelites 2/4 de 10 7 tarda — 7 tarda —- 2/4 de 10 

Asil 3/4 de 9 5 tarda 3/4 de 9 2/4 de 5 8 vespre 3/4 de 9 

HORARI D’ESTIU: En el proper cap de setmana (dies 27-28 de març) entrarem a l’ho-

rari d'estiu. Per aquest motiu, a partir del dilluns dia 29, la missa del vespre a Santa 

Maria passarà a celebrar-se  a les 8 del vespre, en lloc de 2/4 de 8, els dies feiners, de 

dilluns a divendres.  


