
Setmana Santa
i Pasqua

C
re

u 
de

 la
 S

ag
ris

tia
. D

ib
ui

x 
de

 J
. O

bi
ol

s.
 O

br
a 

en
 m

ar
qu

et
er

ia
 d

el
s 

ge
rm

an
s 

Li
na

re
s.

 F
ot

og
ra

fia
 d

e 
U

la
 S

er
ra

Montserrat  
2014

L’escàndol i la bogeria de la creu

Segons els relats evangèlics, els qui passen 

davant de Jesús crucificat dalt el Gòlgota es 

burlen d’ell i, rient-se de la seva impotència, li 

diuen: “Si ets Fill de Déu, baixa de la creu”. Jesús 

no respon a la provocació. La seva resposta és un 

silenci carregat de misteri. Precisament perquè 

és Fill de Déu restarà en la creu fins a la mort. 

Aquesta és la fe dels seguidors de Jesús a la llum 

de la seva trajectòria humana i a partir de la seva 

experiència d’haver-se trobat amb ell, ple de vida 

després de la seva execució.

Els primers cristians ho sabien. La seva fe en 

un Déu crucificat només podia ser considerada 

com un escàndol i una bogeria. També nosaltres 

ho sabem. Mai cap religió s’ha atrevit a afirmar 

quelcom de semblant. Però seguim confessant 

a Déu crucificat per no oblidar mai “l’amor boig” 

de Déu per la humanitat. És un escàndol i una 

bogeria. I amb tot , per aquells que seguim a Jesús 

i creiem en el misteri redemptor de la seva mort, 

és la força que sosté la nostra esperança última i 

la nostra lluita per un món més humà.

“Fijos los ojos en Jesús” de José Antonio Pagola



Dia 13 d’abril de 2014

DIUMENGE DE RAMS I DE PASSIÓ

07,30  LAUDES

10,30  BENEDICCIÓ DELS RAMS I MISSA 
CONVENTUAL. Salve i Virolai

18,45 VESPRES

21,00  Concert de Setmana Santa.
“Requiem de Fauré” 
Coral Càrmina

Dies 14,15 i 16 d’abril de 2014

DILLUNS, DIMARTS i DIMECRES SANTS

07,30 LAUDES

11,00 MISSA CONVENTUAL

13,00 Salve i Virolai

18,45 VESPRES

Dia 17 d’abril de 2014

DIJOUS SANT

08,00 LAUDES

11,00  Celebració comunitària del Sagrament 
de la Reconciliació

13,00 Salve i Virolai

18,00 Assaig de cants

18,30 MISSA DE LA CENA DEL SENYOR

21,45 Motets polifònics

24,00  S’acaba l’adoració del Santíssim 
i es tanca la Basílica

Dia 18 d’abril de 2014

DIVENDRES SANT

08,00 MATINES I LAUDES

11,00  Conferència a la sala de la façana del monestir 
“Jesucrist, el testimoni Fidel” pel P. Bernabé 
Dalmau

13,00 Pregària ecumènica i motets polifònics

16,30 Assaig de cants

17,00 CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR

21,30  Cant de la seqüència “Stabat Mater”, 
de Palestrina

22,00 Via Crucis

Dia 19 d’abril de 2014

DISSABTE SANT

08,00 MATINES I LAUDES

13,00 Pregària ecumènica i motets polifònics

18,00 VESPRES

21,00 Assaig de cants

DIUMENGE DE PASQUA

22,00 VETLLA PASQUAL

Dia 20 d’abril de 2014

08,30 LAUDES, Regina Caeli

11,00  MISSA DEL DIA DE PASQUA 
Motets de Pasqua i Virolai

18,45 VESPRES


