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Us adorem Senyor Nostre Jesucrist, aquí i a

totes les Esglésies que hi ha en el món, i us

beneïm, perquè per la vostra Santa Creu heu

redimit el món.

Aquestes breus però belles paraules són expressió de la Fe de Sant Francesc, paraules

seves que trobem en el seu Testament. És la seva pregària, el que ell deia i vol que diguem els

seus frares quan entrem en un església.

Estem a les portes d’entrar en els Dies Sants de la nostra Salvació, els dies en que la

densitat del Misteri ens envolta i ens disposa a ser conscients com diu l’apòstol: quina sang ens

ha redimit. Què cal fer? Doncs com ens diu Sant Francesc, adorar, és entrar amb respecte, amb

amor, amb devoció deixant-nos colpir per les escenes, les paraules de Jesús en la seva entrega.

Adorar, es estar amb Jesús, un acte possible en el Dijous Sant en la vetlla del monument.

Adorar al Senyor en la seva mort. Restar davant el fracàs humà del Fill de Déu,

contemplar el nostres fracassos que han portat a les nostres morts, com la mort de Jesús. Adorar

el fracàs de Jesús, és una imatge que moltes vegades volem passar ràpid, volem arribar a la

Resurrecció. En Sant Francesc aprenem a estimar la Creu, i sobretot el qui hi ha en la creu,

Jesús, per ell, per aquesta entrega nosaltres hem rebut el do de la Redempció, hem estat beneïts.

La Mort i la Resurrecció es la nostra benedicció.

Visquem aquests dies Sants, no són les vacances de primavera. Són els dies que van

capgirà la història del món. La teva història.

A tots una SANTA I BENEÏDA PASQUA DEL SENYOR RESUCCITAT.

Els frares



AGENDA D’ABRIL

Dia 4, DILLUNS

Formació Permanent: classe bíblica, a les 19’30, en la sala de l’Atri.

Dia 10, DIUMENGE DE RAMS

Benedicció de les palmes al Claustre del Convent a les 11’30

Dia 12, DIMARTS SANT

NO hi ha Eucaristia a les 11 del matí per celebrar la Missa Crismal amb el bisbe.

Dia 14, DIJOUS SANT

19:30  MISSA DE LA CENA DEL SENYOR

Després de Missa, la nostra església romandrà oberta fins a les 12 de la nit, per la pregària personal
davant del Monument.

Confessions de 18:00 a 19:30

Dia 15, DIVENDRES SANT

11:00  VIA CRUCIS

18:00 OFICI DE LA PASSIÓ DEL SENYOR

L’església romandrà oberta fins a les 20:30

Confessions de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 18:00

Dia 16, DISSABTE VESPRE

21:00  VETLLA PASQUAL

Dia 17 DIUMENGE DE PASQUA

8:30 NO hi ha Missa

11:30 MISSA SOLEMNE DE PASQUA

Dia 18, DILLUNS DE PASQUA

11.00 Missa de Dilluns de Pasqua

Dia 19, DIMARTS de l’Octava Pasqual

NO hi ha Missa a la nostra església. (Missa del Sant Crist)

ELS DIJOUS 21 i 28 NO HI HAURÀ ADORACIÓ EUCARÍSTICA


