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PER VIURE LA SETMANA SANTA
Benvolguts Diocesans:
Comencem en aquest dia la celebración dels misteris centrals de la nostra fe. Podem viure aquests dies que
s’acosten com un do extraordinari del Senyor, que ens ofereix la possibilitat d’unir-nos al misteri de la seva
mort i la seva resurrecció, un misteri que ens omple de llum i ens salva. En un prefaci del temps de
Quaresma es diu que són “misteris que ens van donar nova vida” i que ens permeten “arribar en plenitud a
ser fills de Déu” (prefaci I). Us convid a viure amb fe intensa aquesta setmana, encara que la pandemia que
patim ens impedeixi participar en alguns actes tradicionals d’aquestes dates.
La primera manera de participar és unint-nos a les celebracions litúrgiques d’aquests dies. La litúrgia
romana, dins de la seva sobrietat, ens ofereix una gran riqueza de textos i símbols, que ens ajuden a
conectar amb el misteri que se celebra. Us convid a no quedar-vos a casa veient les celebracions per
televisió i a acudir a les vostres parròquies per a unir-vos a la comunitat cristiana en la celebració del
Diumenge de Rams i el Tridu de Pasqua. L’any passat no vam poder fer-ho, perquè estàvem confinats, però
enguany sí que tenim l’oportunitat d’acudir a les nostres esglésies i celebrar junts de nou el misteri pasqual,
sempre guardant les normes sanitàries.
Per a preparar aquesta celebració i aprofundir-la, és convenient que llegim a la nostra casa amb serenitat
alguns dels relats de la Passió del Senyor, deixant que el text de l’evangeli interpel·li a les nostres vides i
descobrint en cada esdeveniment l’immens amor que Déu ens té i que és veritablement la clau de lectura
de tot el que celebrem. Reservem, doncs, aquests dies un temps per al silenci i deixem que Déu parli al
nostre cor.
Com ja sabeu, per segon any no podrem sortir en processó amb les nostres imatges estimades. És una
llàstima perquè una processó és una sentida manifestació de la nostra fe, un moment d’intensa pregària i,
també, una catequesi per al nostre poble. Però sí que podrem participar en altres actes que les confraries
han organitzat i que també ens podran ajudar a introduir-nos en el misteri de Jesucrist i fer-lo vida. Us
deman, per això, que us uniu als confrares i germans per a celebrar el Via Crucis, meditar la Passió del
Senyor, honrar a Santa Maria i venerar les imatges que evoquen els esdeveniments sants que celebrem.
Finalment, és important recordar que el culte cristià sempre va unit a la caritat. Enguany potser és més
necessari que mai que els cristians donem exemple de solidaritat i siguem generosos, ajudant a tants
germans que, a causa de la pandèmia, s’han empobrit. No podrem treure la imatge de Crist en processó,
però podem aprendre a descobrir la seva imatge en els rostres de les persones que han quedat en l’atur,
que no poden arribar a final de mes o que han patit la malaltia. A tots ells devem la nostra ajuda perquè és
impossible celebrar la passió de Jesús sense sentir-nos solidaris de tots ells.
Us convid, per tant, a viure amb profunditat aquesta Setmana Santa. És una semana de gràcia, en la qual
podem experimentar l’amor immens del Pare, manifestat en la creu de Crist i sentir-nos impulsats a viure
també nosaltres en aquest amor.

Que tingueu bona Setmana Santa!
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