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Celebracions de Setmana Santa
23 de març – Divendres
● Celebració Comunitària del Perdó, a les 21:00 hores
25 de març – Diumenge de Rams – Inici de la Setmana Santa
● Benedicció dels rams i les palmes: a les
10:30 h. – a Santa Maria (a la façana de l’església)
12:00 h. – a la Plaça de Sant Bernat Calbó
- Després de cada benedicció se celebrarà l’eucaristia
a l’església de Santa Maria del Taulat
(aproximadament pot ser a les 10:45 i a les 13:00 hores)
28 de març – Dimecres Sant
● Via Crucis: a les 19:30 hores, seguit de la missa de 20:00 h
29 de març – Dijous Sant
● Eucaristia de la Cena del Senyor:
a les 20:00 hores
30 de març – Divendres Sant
● Via Crucis: a les 10:00 hores
● Celebració de la mort del Senyor:
a les 18:00 hores
31 de març – Dissabte Sant
● Vetlla Pasqual: a les 22:30 hores
1 d’abril – Diumenge de Pasqua de Resurrecció
● Eucaristies: només a les 11:30 hores i a les 13:00 hores
- ALERTA: No hi ha la missa de les 10:00 hores! –

Setmana Santa 2018

Seguim Jesús en la seva passió,
la seva mort, la seva sepultura
i la seva resurrecció.
Seguim Jesús en la seva Pasqua.

Jesús puja cap a Jerusalem, on serà detingut i mort. Nosaltres ens acostem a ell amb
fe, perquè ell ens ha obert els ulls, i ens ha fet descobrir que en ell hi ha el camí de la
vida i de la felicitat. Per això el volem seguir. I ara l’acompanyem, i reviurem amb ell
aquests dies sants de la seva passió i la seva mort, per poder compartir el goig de la
seva resurrecció.
I serem testimonis, enmig d’aquest món nostre tan adolorit, de tot el que ell significa
per a nosaltres, del camí que ens obre, del seu amor inesgotable, del seu amor que
arriba a tothom. I, amb la nostra manera de viure, donarem a tots els nostres germans
i germanes, els de prop i els de lluny, tot l’amor de què siguem capaços.

25 de març
Diumenge de Rams
Jesús entra a Jerusalem enmig
d’una multitud que en aquell
moment l’aclama com a
Messies de Déu.

29 de març
Dijous Sant
Jesús celebra el darrer sopar
amb els seus deixebles
i els deixa com a testament
l’Eucaristia i el manament de l’amor.

30 de març
Divendres Sant
Jesús és detingut, torturat i condemnat,
i mor en el suplici de la creu
per obrir-nos a tots el camí de la vida.
Pensem avui en tota la gent que en el nostre món
encara és detinguda injustament. Pensem en tan de
sofriment com hi ha en el món, en tantes persones que pateixen.

31 de març
Nit de Pasqua
Jesús ressuscita d’entre els morts
i Déu ens mostra, així,
que el camí de Jesús és realment
el camí de la vida per a tothom.

1 d’abril
Diumenge de Pasqua
Comencem el temps de Pasqua,
els cinquanta dies de festa
en honor de Jesús ressuscitat,
que ens portaran fins a la Pentecosta,
en què celebrarem que nosaltres hem rebut
el mateix Esperit de Jesús, l’Esperit Sant.
_____________________________________________________________________

Ha mort Jaume Botey
Volem recordar molt entranyablement a Jaume Botey
que ens va deixar el passat dijous 15 de febrer, amb
78 anys, després d’una fulminant infecció hepàtica.
Botey, nascut al barri del Poblenou de Barcelona,
de la nostra parròquia i fill del qui aleshores fou el
director de la “Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de
Barcelona” (actualment “La Caixa”), era llicenciat en
Filosofia, Teologia i doctor en Història i Antropologia.
Va participar en els moviments d’Església inspirats en
el Concili Vaticà II entorn dels anys 70, que van
suposar un desafiament al franquisme. Va viure al
Camp de la Bota mentre el seu germà Francesc, escolapi, era a la presó de Zamora
per haver defensat els gitanos (1969). Quan va arribar al barri de Can Serra
d’Hospitalet del Llobregat es va vincular al moviment sociopolític de la ciutat, essentne fins i tot regidor. Va ser professor de l’Institut Torras i Bages (1968) i professor
d’història a la UAB des de 1975, fou el director de l’Escola de Mestres de la UAB en el
moment del seu traspàs cap a la Facultat d’Educació (1991). Va ser un membre actiu
de “Cristians pel Socialisme” i després dels moviments antiglobalitzadors, actualment
també era membre de l’equip de “Cristianisme i Justícia”, i ara dirigia el grup de
reflexió i debat “Cristianisme al segle XXI”. La mateixa setmana que va morir havia de
fer una conferència a la nostra comunitat.------------------------------------------------------------

Recordeu...!!!
Aquest any, la Trobada de la Comunitat, que consisteix en una excursió de tot el dia,
serà el proper diumenge 13 de maig. Tot seguint la vida de sant Bernat Calbó,
enguany anirem a la catedral de Vic, d’on fou bisbe i on hi ha la seva tomba. Visitarem
també el Museu Episcopal. El mes vinent començarem les inscripcions. Preneu nota!

Breu calendari per al març i abril del 2018
MARÇ del 2018
Dimecres 14

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18 – ROMERIA a MONTSERRAT
Recordeu que el diumenge 18 tenim l’Eucaristia del nostre
arxiprestat a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat
a les 16:30 h de la tarda. Tots hi sou convidats!
Dilluns

19

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

20

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres 21

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Divendres 23

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA de la PENITÈNCIA,
a les 21:00 hores.

Diumenge 25

DIUMENGE de RAMS o de PASSIÓ – Inici de la Setmana Santa
● Benedicció de Rams: a les 10:30 h. a Santa Maria
i a les 12:00 h. a la Plaça de Sant Bernat Calbó
● Misses: a les 10:45 i a les 13:00 hores a Santa Maria del Taulat

Dimecres 28

VIA CRUCIS a les 19:30 hores.

Dijous

DIJOUS SANT: EUCARISTIA de la CENA del SENYOR a les 20:00h

29

Divendres 30

DIVENDRES SANT: ● Via Crucis: a les 10:00 hores
● CELEBRACIÓ de la MORT del SENYOR: a les 18:00 hores

Dissabte

VETLLA PASQUAL, a les 22:30 hores

31

ABRIL del 2018
Diumenge

1

PASQUA de RESURRECCIÓ – Inici del temps de PASQUA
Misses: a les 11:30 h i a les 13:00 hores
- ALERTA: No hi ha la missa de les 10:00 h del matí! -

Dilluns

2

Dilluns de Pasqua – Misses a les 9:00 i a les 20:00 hores

Dimarts

3

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Divendres 13

Reunió del grup de PASTORAL de la SALUT, a les 17:00 hores

Dilluns

16

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

17

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dilluns

23

Festa de Sant Jordi – Misses a les 9:00 i a les 20:00 hores

Divendres 27

Festa de la Mare de Déu de Montserrat. Missa a les 9:00 i 20:00 h
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