
 
CONFESSIONS 
Santa Antoni: Dimecres 31/03 de 20h a 21h. 
 
DIUMENGE DE RAMS 
(Dissabtes hi haurà benedicció de Rams a 
l’interior del temple. Sense processons). 
Santa Maria: benedicció i missa a les 10’30h 
Sant Antoni: No hi haurà benedicció a la plaça. 
Benedicció i missa a les 12h. 
 
DIJOUS SANT 

Santa Maria: Eucaristia a les 18h. Tot seguit hi haurà pregària al monument. 
L’Església romandrà oberta fins les 22h. 
Sant Antoni: Eucaristia a les 20h. Tot seguit hi haurà pregària al monument. 
L’Església romandrà oberta fins les 22h. 
 
DIVENDRES SANT 
Les parròquies restaran obertes de 9h a 13h. 
Santa Maria: celebració a les 16h. Tot seguit via crucis davant de l’Església. 
Sant Antoni: celebració a les 19h. Tot seguit via crucis, a l’interior del temple. 
 
DISSABTE SANT 
Santa Maria: Ofici de lectures a les 11h. 
Sant Antoni: Vetlla pasqual a les 19’30h. 
 
DIUMENGE DE RAMS 
Santa Maria: Missa de Pasqua a les 10’30h. 
Sant Antoni: Missa de Pasqua a les 12h. 
 
DILLUNS DE PASQUA 
Sant Antoni: Missa a les 12h. 
 

 
 

   BONA SETMANA SANTA 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ENTRAR EN EL MISTERI» 

Amb el diumenge de Rams entrem de ple en la setmana santa. Tot 
pren un relleu més decisiu, per la vida de Jesús, i per la nostra fe. Jesús 
comparteix els seus darrers moments com sempre havia fet, amb 
valentia i estimant. Tota la vida de Jesús està lligada a Déu, però també 
a la seva missió que som nosaltres. La nostra vida no està deixada de la 
mà de Déu, ans el contrari, Déu s’interessa per nosaltres, i desitja que 
coneguem ens estima, fins el punt d’entregar el seu propi Fill. Tant de 
bo, siguem dels qui acollim Déu del tot, amb valentia, amb confiança, 
amb esperança. Jesús no viu la vida improvisant. La seva coherència es 
confirma en cadascuna de les seves decisions, paraules i accions. Ha 
viscut posant Déu en el centre de la seva vida, però al mateix temps 
dedicat en cos i ànima vers els seus contemporanis, absolutament per 
tots. Aquest és un detall important, que causa la sorpresa tant dels 
seguidors com dels adversaris. Per Jesús no hi ha ningú desconegut. La 
seva estimació és per a tothom. Ell es manté ferm en la seva convicció 
de viure estimant. I això és una invitació molt clara per tal de que 
nosaltres entrem en el misteri d’aquests dies sants. Podem parlar, 
doncs, que així com Jesús entra en les nostres vides, també nosaltres 
siguem coratjosos per entrar en el misteri de Déu que és un misteri de 
vida, perquè viure vol dir entregar la vida estimant, com fa Jesús. 
Sense reserves, sense estratègies. Aquests dies sants ens portaran de 
nou, a través de la litúrgia i dels textos sagrats a desxifrar, un any més, 
l’Amor tan immens que Déu ens té. Predisposem-nos a viure aquests 
dies sants. Dediquem-nos a cuidar la nostra vida interior, la nostra 
relació amb Déu. Adonem-nos com n’és de central l’Eucaristia per a 
nosaltres, com n’és de solidari Jesús amb nosaltres quan lliura la seva 
vida, per tal que nosaltres puguem adreçar-nos a Déu i com n’és de 
gran l’Amor de Déu té pel seu Fill, i per nosaltres, que ens vol vius i 
ressuscitats. Aquests dies sants comencen plens de joia, i acaben amb 
més festa i més joia, perquè així com Jesús entra a Jerusalem, ho fa per 
mostrar l’Amor de Déu, i en surt victoriós. No ens oblidem nosaltres 
d’entrar en el misteri. 

Mn. Daniel Palau 
 



 
 

HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts missa compartida a les 
19h. Dijous adoració al santíssim a 
les 19h. Dissabte a les 20. Diumenge 
missa a les 12h.  
 
INTENCIONS 
Dissabte 27: Carme Bacarises Jorba. 
/ Diumenge 28: Josep Gibert i 
familia. 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 27: Josep Maria Boltà. Josep 
Morral Termes. Antonia Tortoras. / 
Diumenge 21: Montserrat Boltà 
Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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ERES TU, SEÑOR, QUE ENTRAS 
 

A lomos de un asnillo, humildemente 
y sin más pretensión que cumplir 

la voluntad de Aquel que te sostiene. 
Para celebrar tu pasión, muerte y resurrección 

y, sufrir, llorar y morir 
para que no lo hagamos por siempre nosotros. 

  

ERES TU, SEÑOR, QUE ENTRAS 
  

Rodeado de música y de salmos 
con palmas en las manos, vítores y aclamaciones 
Porque, tus horas tristes, aunque sean grandes 

hoy son anunciadas y publicadas de esta manera: 
Siervo, entre los siervos 

Pobre, entre los más pobres 
Obediente, hasta la muerte 

Dócil, en el camino hacia el madero 
Fuerte, ante la debilidad de los que te rodean. 

  

ERES TU, SEÑOR, QUE ENTRAS 
  

Sales al escenario de la Jerusalén 
La ciudad que hoy te aclama 

y, la urbe, que mañana te dará la espalda 
La ciudad que hoy te bendice 

y, el bullicio que mañana gritará: ¡crucifícale! 
Avanzas por esa ciudad, Jerusalén, 

que son las calles por las que nosotros caminamos: 
encrucijadas de falsedades y de engaños 

de verdades a medias que son grandes mentiras 
de amistades y de traiciones 

de fidelidades y de deserciones 
de amigos que compran y se venden. 

  

ERES TU, SEÑOR, QUE ENTRAS 
  

Porque sabes que, para ganar, 
hay que saber perder 

Porque con tu entrada triunfal en Jerusalén 
nos invitas a dejarnos enterrar 

para que en un amanecer despertemos a la eternidad 
Porque, al ascender por nuestras calles 

nos muestras que, en la cruz que te espera, 
se encuentra multitud de respuestas 

ante tantos interrogantes del hombre. 
  

Javier Leoz. Sacerdote Diocesano de Pamplona. 


