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SETMANA SANTA I PASQUA

Foc Nou, a l’ entrada de
l’església, pocs minuts
avans d’iniciar la
celebració de la Vetlla
Pasqual.
Foc que evoca la
resurrecció de Jesús que
celebrem.

La pila baptismal i el ciri
pasqual centren l’atenció de la
celebració de la Vetlla Pasqual.
La Resurrecció de Jesús, que Déu
ha fet amb gran poder, sorprèn al
poble que a partir d’aquest moment
s’adhereix joiosament al grup dels
deixebles que de tanta alegría no
s’en saben avenir encara.
Aquest ciri pasqual que
encenem per primera vegada en
aquesta celebració, presidirà a partir
d’ara les misses de la comunitat cristiana parroquial, durant tot el temps
litúrgic de la Pasqua, i també els
bateigs que es vagi celebrant durant
tot l’any.
El baptisme, ens parla de vida.
La vida nova que Déu vol que
participem junts amb el Crist.

El Monument, del
Dijous Sant, al Vespre, ja
acabada l’eucaristia de
l’amor fratern. En una
estona de recolliment i
pregària la comunitat
cristiana te el costum
d’acompanyar el
Sagrament, que al Sant
Sopar s’ens va donar per
a memoria de Jesús.

Sermó de les 7
paraules
A primera hora de la
tarda del dijous sant ens
anem aplegant per escoltar amb unció les
paraules últimes de Jesús a la creu. Es un
moment emocionant, i
ens encamina a reflexionar. La creu on Jesús
s’està agafat, d’on ja no
en marxarà amb vida, es
el lloc on comença la
Vida Nova per a tots els
pecadors. Allà en brolla
amor autèntic. Perdó.
Llibertat.

AGENDA
Grup d’Aprofundiment de la fe. Propera reunió dilluns, dia 30, a les 18
hores.
Grup de Càritas parroquial. Propera reunió el dia dilluns, 7 de maig, a
les 17 hores.
www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

