Diumenge, 10 d’abril de 2022. Núm. 646

HORARIS SETMANA SANTA 2022
BASÍLICA PARROQUIAL DE SANT FELIU
Diumenge de Rams:
12’00: Benedicció de rams, processó i Missa.
Dilluns Sant:
18’30: Celebració de l’Eucaristia.
19’00: Celebració comunitària de la Penitència.
Dijous Sant:
18’30: Missa de la Cena del Senyor, trasllat del Sant. al Monument.
22’00: Vetlla eucarística de pregària.
Divendres Sant:
11’00: Viacrucis.
17’00: Celebració de la Passió del Senyor.
20’00, sortida de l’Arxiconfraria de la Passió i Mort cap a la
Catedral per participar a la Processó del Sant Enterrament
Dissabte Sant:
20’00: Vetlla Pasqual.
Diumenge de Pasqua:
12’00: Missa del dia de Pasqua
18’30: Missa vespertina del dia de Pasqua
MONESTIR DE SANT DANIEL
Diumenge de Rams:
13’00: Benedicció de rams, processó i Missa.
Dijous Sant:
17’00: Missa de la Cena del Senyor, trasllat del Sant. al Monument.
Divendres Sant:
19’00: Celebració de la Passió del Senyor
Diumenge de Pasqua:
9’30: Missa del dia de Pasqua

SETMANA SANTA
DIUMENGE DE RAMS – PASSIÓ DEL SENYOR

X DONEU-LI, SENYOR, EL REPÒS ETERN I
QUE LA LLUM PERPÈTUA L’IL·LUMINI X

GRÀCIES, BISBE FRANCESC
Deixem constància de l’agraïment de la Parròquia Major de Sant
Feliu, al nostre Bisbe Francesc Pardo i Artigas, per l’estima que ens
ha tingut, per la seva freqüent presència entre nosaltres, i sobretot per
haver aconseguit del papa Benet XVI, per a aquesta antiquíssima i
insigne església, l’honor i el títol de Basílica Menor.

«PARE, CONFIO EL MEU ALÈ A LES VOSTRES MANS»
Avui l’Església recorda l’entrada de Crist, el Senyor, a Jerusalem, per
dur-hi a terme el seu misteri pasqual. Per això també nosaltres amb
aquesta celebració recordem aquest fet, que inicia el camí de la
passió.
Avui contemplem el Crist que entra triomfant a Jerusalem, però el
veiem també patint i sofrent en el seu camí cap al calvari.
Isaïes ens parla del servent sofrent del Senyor, però ja ens anuncia el
seu triomf final: “El Senyor m’ajuda i sé que no quedaré avergonyit”.
També sant Pau ens ha presentat el Crist obedient fins a la mort i una
mort de creu. Però aquest Crist, sofrent i mort en creu, serà exalçat
per Déu Pare.
El relat de la passió ens fa copsar el dolor i el sofriment del Crist.
Hem acompanyat Jesús al cenacle, a l’hort de les oliveres, i hem
caminat amb ell fins al calvari, després de passar pel tribunal del
Sanedrí i de Pilat. Fins i tot podem dir que hem estat testimonis de les
darreres paraules de Jesús: “Pare, confio el meu alè a les vostres
mans”. Finalment hem venerat amb silenci respectuós la mort del bon
Jesús. Què més ens falta? Agrair el que ell ha fet i fa per nosaltres i
per la nostra salvació. Viure la nostra vida, seguint el Crist, cada dia,
acompanyant-lo portant la nostra pròpia creu.
Com el bon Cirineu, ajudem als altres a portar la seva creu: La creu
de la malaltia, de la solitud, de la pobresa, de la incomprensió, del
menyspreu, de la ignomínia ...
I com el centurió, reconeguem amb senzillesa i sinceritat, que aquest
home, Jesús, com tantes altres persones que sofreixen avui, potser
fins i tot per culpa nostra, són innocents.
Disposem-nos a viure la Setmana Santa. Aquests dies precisament
són els més indicats per contemplar i agrair l’obra redemptora del
Crist, fruit de la gran misericòrdia del nostre Pare Déu. Disposem-nos
sobretot a arribar a la Vetlla Pasqual, per poder renovar, un any més,
la fe del nostre baptisme.
I ja que caminem amb Jesús pels camins de la passió, demanem-li
que ell ens acompanyi i ens faci ferms per poder arribar amb ell a la
muntanya del Calvari, que mena a la vida sense fi.■

HORARI DE MISSES
BASÍLICA SANT FELIU
Vigílies: 18’30.
Festius: 12’00 i 18’30.
Feiners: 18’30
MONESTIR SANT DANIEL
Festius: 9’30.
Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula)
*******
MISSES ENCOMANADES
Dissabte, 9:
18,30: Difunts de l’Arxiconfraria Passió i Mort
Diumenge, 10: 12,00: Acció de Gràcies.
18,30: Pel poble
Dilluns, 11:
18,30: Família Figueras Xifra
Dimarts, 12: 18,30: Per les vocacions
Dimecres, 13: 18,30: Llorenç Roqueta Davesa
Dijous, 14:
18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí
Dissabte, 16: 18,30: Difunts de l’Arxiconfraria Passió i Mort
Diumenge, 17: 12,00: Acció de Gràcies.
18,30: Pel poble
*******
CONFESSIONS
Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25.
DESPATX PARROQUIAL
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.
HA MORT EN EL SENYOR
Angelina Bohigas Horta
COL·LECTA DIA DEL SEMINARI
Parròquia Sant Feliu: 322,93 €

US DESITGEM A TOTS UNA
BONA SETMANA SANTA I PASQUA DE
RESURRECCIÓ

