
 
 
 

 
 

MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC PER A LA CELEBRACIÓ  
DE LA 54ª JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (1 DE GENER DE 2021) 

 
9. No hi ha pau sense la cultura de la cura 
La cultura de la cura, com a compromís comú, solidari i participatiu 
per a protegir i promoure la dignitat i el bé de tots, com una 
disposició a la cura, a l’atenció, a la compassió, a la reconciliació i a 
la recuperació, al respecte i a l’acceptació mutus, és un camí 
privilegiat per a construir la pau. «En molts llocs del món fan falta 
camins de pau que portin a cicatritzar les ferides, es necessiten 
artesans de pau disposats a generar processos de guarició i de 
retrobament amb enginy i audàcia».1 
En aquest temps, en el que la barca de la humanitat, sacsejada per la 
tempesta de la crisi, avança amb dificultat a la recerca d’un horitzó 
més tranquil i serè, el timó de la dignitat de la persona humana i la 
“brúixola” dels principis socials fonamentals poden permetre’ns 
navegar amb un rumb segur i comú. Com a cristians, fixem la nostra 
mirada en la Mare de Déu, Estrella del Mar i Mare de l’Esperança. 
Treballem tots junts per avançar vers un nou horitzó d’amor i pau, 
de fraternitat i solidaritat, de suport mutu i acollida. No cedim a la 
temptació de desinteressar-nos dels altres, especialment dels més 
febles; no ens acostumem a mirar cap a una altra banda,2 sinó 
comprometem-nos cada dia concretament per a «formar una 
comunitat formada per germans que s’acullen recíprocament i es 
preocupen els uns dels altres».3 
 
Vaticà, 8 de desembre de 2020 
 

FRANCESC, Papa 
 

                                                
1 Carta. enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 225. 
2 Cf. Ibíd., 64. 
3 Ibíd., 96; cf. “La fraternitat, fonament i camí per a la pau”. Missatge per a la 47a Jornada Mundial de 
la Pau, 1 gener 2014 (8 desembre 2013), 1. 
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SETMANA SANTA 
DIUMENGE DE RAMS 

 

 VIURE LA SETMANA SANTA 
 

vui 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. Finalment hem venerat amb silenci 
respectuós la mort del bon Jesús. I hem exclamat amb el centurió: 
“És veritat: Aquest home era Fill de Déu”.  
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 
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menyspreu, de la ignomínia ... i molt més enguany enmig d’aquesta 
crisi econòmica, social i sanitària a causa de la pandèmia del 
Covid19. 
I reconeixem 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. 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.■ 
 
 

 

 
HORARIS SETMANA SANTA 2021 

 
BASÍLICA SANT FELIU 

28 de març: Diumenge de Rams:  
   12’00: Benedicció de rams i Missa. 
        La Benedicció dels Rams es farà a l’interior de la Basílica.  
29 de març: Dilluns Sant:18’30: Missa.  
   19’00: Celebració comunitària de la Penitència.  
        Presidirà el Sr. Bisbe. 
1 d’abril: Dijous Sant: 18’30: Missa de la Cena del Senyor. 
2 d’abril: Divendres Sant: 11’00: Viacrucis.  
   17’00: Celebració litúrgica de la Passió del Senyor. 
3 d’abril: Dissabte Sant: 20’00: Vetlla Pasqual. 
4 d’abril: Diumenge de Pasqua: 12 i 18’30: Missa pasqual 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

28 de març: Diumenge de Rams:  
    9’30: Benedicció de rams i Missa. 
1 d’abril: Dijous Sant: 18’00: Missa de la Cena del Senyor. 
2 d’abril: Divendres Sant: 
   17’00: Celebració litúrgica de la Passió del Senyor. 
4 d’abril: Diumenge de Pasqua: 9’30: Missa pasqual 
 
 

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, 27:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 28:  12,00: Família Agell Casademont. 
  18,30: Blas Martínez 
Dilluns, 29:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 30:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 31:  18,30: Amadeu Baburés Carrera 
Dijous, 1:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dissabte, 3:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 4:  12,00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Melcior Xargay Rubirola 

 

* * * * * * * * * * 
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.  

 

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
Dilluns Sant, dia 29, a les 7 de la tarda, presidida pel Sr. Bisbe. 

 

DIJOUS SANT 
No hi haurà Vetlla del Santíssim. L’Església restarà oberta, després 

de la Missa de la Cena del Senyor, per afavorir l’oració personal 
davant el Santíssim, fins a les 9 del vespre. 

 

VIACRUCIS 
Divendres Sant, dia 2 d’abril, a les 11 del matí, Viacrucis. 

 
 

Victòria, tu regnaràs. 
Oh Creu, tu ens salvaràs. 

Tu brilles sobre els homes que busquen la veritat. 
Oh Creu, font d’on rebrolla l’amor i la llibertat. 

 


