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A LES PORTES DE LA SETMANA SANTA
Aquest diumenge iniciem la setmana gran pels
cristians, la setmana santa. I ho fem recordant l’entrada
triomfal de Jesús a Jerusalem, mitjançant la benedicció
de les palmes.
Els tres dies més importants d’aquesta setmana són
el dijous, divendres i dissabte; aquest cicle de tres dies
és coneix amb el nom de Tríduum Pasqual. El Dijous Sant
recordem a Jesús com va celebrar amb els seus
deixebles el darrer sopar, oferint-los la seva presència
en el pa i el vi. El vespre d’aquell dia quan Ell pregava a
l’hort de Getsemaní va ser detingut pels soldats del

temple i portat per a ser jutjat. El Divendres Sant
recordem primer el procés contra Jesús; jutjat en la
casa de Caifàs,

interrogat davant Pilat, torturat i

condemnat a morir a la creu. El Dissabte Sant en silenci
meditem com el cos de Jesús fou davallat de la creu i
introduït en el sepulcre per ressuscitar gloriós a mitjanit.
Durant aquests dies de setmana santa farem camí
amb Jesús i el terme d’aquest serà celebrar la Pasqua.
Aquesta paraula vol dir el pas de Déu i va ser utilitzada
per primera vegada per explicar l’esdeveniment de
l’èxode, el pas de Déu que alliberava el poble escollit
de l’esclavatge d’Egipte a la llibertat. Però també
aquesta paraula ha servit per explicar el pas de Déu
que alliberà Jesús de la mort i el ressuscità per a tots
nosaltres.
Nosaltres també podem experimentar en les nostres
vides la Pasqua, és a dir com Déu passa per les nostres
vides per alliberar-nos; de les nostres febleses i pecats.
Depèn de nosaltres d’acollir l’amor de Déu.
Déu Pare ens demana que anem morint a l’home
vell, el pecat que encara ens esclavitza, per ressuscitar
a l’home nou. Som convidats a fer experiència de la
llibertat de fills de Déu i imatges de Jesucrist.

Que durant aquesta setmana santa contemplem
agraïts el misteri de Jesús mort a la creu per a salvar-nos
i així anem experimentant la victòria del ressuscitat. Que
la seva llum vagi penetrant tots els racons del nostre
ésser per assaborir, celebrar i testimoniar la Pasqua.
Mn. Ricard Hernández, rector.
PORTANTS DEL SANT CRIST
Com cada any volem sortir al carrer el vespre de
divendres sant portant en processó el Sant Crist. Per
aquest motiu necessitem homes que vulguin portar-lo.
Els interessats podeu informar-vos al despatx parroquial.
PEREGRINACIÓN A LOURDES
La Parroquia de Sant Joan Baptista de Sant Joan
Despí organiza una peregrinación a Lourdes. La salida
para Lourdes esta prevista el Domingo 29 de abril a las
11h. Residiremos en el hotel “Paysbas” en Lourdes.
Celebraremos la Santa Misa el lunes y martes como
también el Viacrucis, la procesión de las Antorchas y el
Rosario. El precio de la peregrinación en habitación
compartida es de 140€. Interesados podéis inscribiros en
la sacristía o en el despacho parroquial.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dijous 29 de març - DIJOUS SANT

• Missa de la Cena del Senyor a les 19:30h. (bilingüe)
• Hora Santa a les 20:30h aprox. (bilingüe)
• (La Parròquia restarà oberta fins a les 24h)
Divendres 30 de març - DIVENDRES SANT

• Ofici de Lectura i Laudes a les 9h.
• Ofici de la passió del Senyor a les 19h. (bilingüe).
• Processó-Via crucis a les 21:30h pels carrers del
poble. (Amb el Sant Crist i Ntra. Sra. dels Dolors).
(bilingüe)
Dissabte 31 de març - DISSABTE SANT

• Ofici de Lectura i Laudes a les 9h.
• Solemne Vetlla Pasqual a les 21h. (bilingüe). Després
ens felicitarem la pasqua als locals parroquials amb
mona, cava i vi bo.
Diumenge 1 d’abril - DIUMENGE DE PASQUA

•Missa de la Pasqua del Senyor a les 10h.(en castellà) i
a les 11:30h. (bilingüe)

• a les 17:30h a la Capellà de l’Hospital (bilingüe)

