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SETMANA SANTA I PASQUA DE RESURRECCIÓ

Benedicció de Rams
Inici de la Setmana Santa.
Diumenge, a les 12 h. a la plaça Mossen
Ferran Palau.
Hem arrivat a la Setmana en que
revivim la mort de Jesús i la inesperada
Resurrecció. Dues diferències a remarcar
en aquestes celebracions del que es va fer
l’any passat.

La primera de les diferències ja la podem
veure al cartell del que durant anys ha
estat Via Crucis Arxiprestal als jardins de
l’Hospital de Sant Rafael. El Via Crucis
es farà igual, i pot assistir tothom qui ho
desitgi, però la convocatòria no es
arxiprestal, sino que convoca la
Parròquia de Sant Genis i Les Germanes
Hospitalàries, com diu el cartell.

I el motiu es força justificat, ja que
hi ha Via Crucis a cada una de les
parròquies del nostre Arxiprestat de la
Vall d’Hebron, i per tal potser no cal
repetir aquesta mostra d’espiritualitat ja
viscuda a les parròquies.
Tenía un valor com a expresió de la
unitat del nostre Arxiprestat. Es cert. I
podem dir que ara es fa activitats
conjuntes que mostren la força, la unitat i
la fraternitat de l’Arxiprestat de Vall
d’Hebron, que creix. en nombre i
esperem que també en santedat.
I l’altra diferència respecte a l’any
passat: aquest any la Parròquia de Sant
Jeroni no tindrem el divendres el Sermó
de les 7 Paraules. Hem de cuidar la salut,
i potser l’any vinent, tindrem qui faci el
Sermó de les Set Paraules per a tot
l’Arxiprestat. Agraïm al Fernando que ho
va fer, i va encendre en la nostra
parròquia i també en l’Arxiprestat
aquesta inquietud.
Desitgem que totes les celebracions
esdevinguin mes que unes
manifestacions culturals. També una
expresió de la nostra fe en el misteri que
es per a tota la humanitat, la vida i la
mort de Jesús. I també la seva
Resurrecció, sense la que la nostra fe no
tindría cap sentit.
VACANCES DE SETMANA SANTA
Aquests dies la nostra comunitat
parroquial, com tantes altres a Barcelona,
queda reduïda en nombre perquè molts
viatgen, o viuen les celebracions en altres
llocs. Els que estiguem celebrarem.

DIJOUS SANT
Aquest dia la Eucaristia va ser instituida per Jesús, en aquell primer Sant
Sopar, que revivim. I com a signe, farem
la comunió amb les dues espècies de pa i
de vi. I es en aquesta misa que es fa la
col·lecta per Càritas Diocesana, i que vol
ser un gest pràctic e indubtable del que
significa compartir els bens. A aquesta
missa també se l’anomena de l’amor
fratern. Si no fessim un esforç per estimar-nos tots els que formem la
comunitat, la missa quedaria buida de
sentit.
El pa partit que es dona per donar
vida. La sang vessada per amor, sense
rencor, perdonant.
I la ingratitud del qui el traeix.
AL VESPRE VETLLA DE PREGARIA
Al monument, rodejat de llum i flors, en
una pregària sense pressa, on l’eucaristia
està exposada acabarem el dia pregant.
Acompanyant l’angoixa de les hores
avans del calvari.
LITURGIA DE LA CREU
Al matí, a les 10 h., a la plaça
Mossen Ferran Palau seguirem les
estacions del Via Crucis. No es un acte
litúrgic pròpiament. Però si manifesta el
camí dolorós i fidel de Jesús.
A les 5 h de la tarda, la Liturgia
pròpia d’aquest dia que l’església catòlica
ens proposa i en la que es llegeix amb
tota solemnitat la Passió, després s’adora
la creu, i a la fi es reparteix la comunió,
consagrada el dia anterior.
PASQUA DE RESURRECCIO
Aquell que volien fer callar, Déu
l’ha col·locat en el lloc de mes honor.

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.

