
 

   

  
 

Any 44. núm. 20. Diumenge de Rams i Tridu Pasqual, 10-17 d’abril de 2022. 
    

¿PER QUÈ DIEM QUE AQUESTA SETMANA ÉS SANTA? 
  

  

Diumenge de Rams. Amb la Commemoració de l’entrada a Jerusalem i la Missa de la Passió, 

hem iniciat la Setmana Santa, que té com a nucli, el Tríduum Pasqual, de la passió, mort i 

resurrecció de Jesús. 

Dijous Sant. Inici del Tridu Pasqual. Celebrem el moment de la institució de l’Eucaristia, 

recordant que sota les espècies del pa i el vi Jesucrist es fa realment present amb el seu Cos entregat 

i la seva Sang vessada com a sacrifici de la Nova Aliança. Al mateix temps, constitueix els 

Apòstols, i els seus successors, ministres d’aquest Sagrament, que lliura a la seva Església com a 

prova màxima del seu amor. El gest del lavatori de peus, a imitació de Jesús en el Cenacle, és signe 

de l’amor manifestat en el servei, un amor fins a l’extrem de donar la vida, que ens capacita per a 

la comunió amb Déu per tal d’esdevenir lliures. La reserva solemne i la pregària davant l’Eucaristia 

ens porta a contemplar la soledat i l’angoixa mortal de Jesús a Getsemaní. 

Divendres Sant. Primer dia del Tridu Pasqual. Fem memòria de la Passió i la Mort del Senyor, 

que voluntàriament ha acceptat, la mort més cruel i humiliant: la crucifixió, remei pels nostres 

pecats i els de tota la humanitat. 

Dissabte Sant. Segon dia del Tridu Pasqual. Es caracteritza per un gran silenci. Les esglésies 

queden nues. És temps d’espera silenciosa i d’esperança. Els creients som convidats a la pregària 

i a la reflexió, per poder participar, interiorment renovats, a la celebració joiosa de Pasqua. 

Vetlla Pasqual de la Resurrecció del Senyor. Tercer dia del Tridu Pasqual. És la mare de totes 

les vigílies o vetlles . El silenci és trencat pel cant de l’Al·leluia, que anuncia la resurrecció de 

Crist i proclama la victòria de la llum sobre les tenebres, de la vida sobre la mort. 

Que santa Maria ens faci viure amb intensitat els dies sants de la nostra salvació!  
Mn. Joan Obach Baurier, rector 

 

TERCER CICLE DE CONCERTS D’ORGUE 
Diumenge 24 d’abril, a les 18 h, 

Izumi Kando, orgue 

Aportació lliure per a les despeses de manteniment i de logística dels concerts.  

Moltes gràcies. Us hi esperem! 
 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA. Suspesa durant la Setmana Santa. Retorna dimarts 19 d’abril.  

www.parroquiasarria.net

etet 



TRÍDUUM PASQUAL 2022 

HORARI DELS OFICIS 
 

DIJOUS SANT 

19.30 h - CENA DEL 

SENYOR 
(Col·lecta destinada a Càritas parroquial) 

(L’església romandrà oberta per a la 

pregària fins a mitjanit) 
 

DIVENDRES SANT 
10 h - Laudes al temple 

10.45 h - Viacrucis al carrer, 
Recorregut: Inici: Major de 

Sarrià/Plaça d’Artós – Final: Plaça 

de Sarrià i església parroquial 

18 h - PASSIÓ DEL 

SENYOR 
(Col·lecta per a les comunitats cristianes 

i la custòdia dels Sants Llocs de Terra Santa) 
 

DISSABTE SANT 
9.30 h - Ofici de lectures i 

Laudes 
 

21.30 h - VETLLA 

PASQUAL 
(Tothom és convidat a un senzill 

refrigeri després de la missa, 

a les sales de la rectoria) 
 

 

DIUMENGE DE 

PASQUA 

10 h, 11.30 h i 13 h 
(català) 

20.15 h (castellà) 
 

 

Vols col·laborar amb les lectures i els diferents serveis 

en les celebracions del Tríduum Pasqual ? 
Reunió de preparació: dimarts 12 d’abril a les 19 h 

Lloc: sala gran de la rectoria  
 

 

 

Horari habitual de les celebracions de la missa: Diumenge i Solemnitats de precepte: 10 h, 11.30 h, 13 h, i 20.15 h 

(cast.); Dissabte al vespre (missa familiar) i Vigílies de precepte: 19.15 h; Dies feiners (dilluns a dissabte): 8 h, 10 h i 

20.15 h. Dies festius no de precepte: 8.30 h, 10 h i 20.15 h. Confessions: dies feiners de 9.30 a 10 h i de 19.30 a 20 h, i 

mitja hora abans de la missa dominical. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17.30 a 20 h (exceptuant 
festes i vigílies de festa). Càritas parroquial – Espai d’acollida: dimecres, de 17.30 a 18.30 h. Adreça Despatx i Càritas 

parroquial: c/ Rector Voltà, 5 - 08034 Barcelona. T. 93.203.09.07.  

Centre Parroquial Sant Vicenç: c/ Pare Miquel de Sarrià, 8 - 08034 Barcelona. T. 93.203.97.72, www.centredesarria.cat 

BIZUM  (Parròquia) Donatiu ONG 00687 Correu electrònic: santvicenc181@arqbcn.cat 

AJUDA A UCRAÏNA 
www.caritas.barcelona  

DONACIONS NO MONETÀRIES (Església del “Perpetuo Socorro”) 
Dilluns a dissabte, de 9 h a 21 h. Ptge. Mercader, 12A, de Barcelona. 

BIZUM: 33381 ; CC: ES82 2100 5000 5902 0012 8131 

http://www.centredesarria.cat/
mailto:santvicenc181@arqbcn.cat
http://www.caritas.barcelona/

