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Només hi haurà una missa  

a les 12. 
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claustre 

i Missa de la Passió. 
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2021 

A L’ESGLÉSIA DE SANT FELIP NERI. BARCELONA 

 

 

’any passat, a causa del COVID 19 no vam poder 
celebrar els cultes de Setmana Santa. Ens quedarà 

el record del confinament i de la purificació que ha 
representat la solitud, la por i la dissort de tantes 
persones que ens han deixat. 

També se’ns obrirà l’apetit que produeixen el dejuni i 
l’abstinència de Paraula de Déu i l’Eucaristia. 

nguany, al ritme de la Quaresma, amb l’oferta dels 
Concerts Espirituals ens hem servit de la lectura de 

les Lamentacions, que ens ha fet de guia, i podem 
celebrar amb capteniment, però també amb joia els dies 
sants i la Pasqua de Resurrecció. 

s oferim en síntesi aquella experiència del poble 
d’Israel que ens és paradigma de la nostra pròpia 

servitud però també del nostre alliberament. 

 

La captivitat de Babilònia 

n aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble 
reincidien contínuament en la culpa d'imitar tots els 

costums abominables de les altres nacions, profanant 
així el temple del Senyor, que ell havia consagrat a 
Jerusalem. El Senyor, Déu dels seus pares, els enviava 
cada dia missatgers que els amonestessin, perquè li dolia 
de perdre el seu poble i el lloc on residia. Però ells es 
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burlaven dels missatgers de 
Déu, no feien cas del que els 
deien i escarnien els seus 
profetes, fins que el Senyor  

 

 

 

DIJOUS SANT 

 
Dijous 1 d’abril 

 

A les 7 de la tarda. 

 

Missa vespertina 

de la Cena del Senyor. 

Adoració davant el 

Monument 

 

 

 

 

 

arribà a enutjar-se tant contra el seu poble que ja no hi 
havia remei.  

Llavors els caldeus incendiaren el temple de Déu, 
derrocaren les muralles de Jerusalem, calaren foc a tots 
els seus palaus i destruïren tots els objectes preciosos. El 
rei dels caldeus deportà a Babilònia els qui s'havien 
escapat de morir per l'espasa, i se'ls quedà per esclaus 
d'ell i dels seus fills, fins que passaren al domini persa. 
Així es complí la paraula que el Senyor havia anunciat 
per boca de Jeremies: el país fruí dels anys de repòs que 
li pertocaven; tot el temps que quedà desolat, el país va 
reposar, fins haver complert setanta anys.  

 (Del 2n llibre de les Cròniques (2cr 36,14-16.19-23) 

 

Salm 137 (136). Vora els rius de Babilònia 

ora	  els	  rius	  de	  Babilònia	  ens	  assèiem	  
tot	  plorant	  d'enyorança	  de	  Sió.	  

	  
Teníem	  penjades	  les	  lires	  als	  salzes	  que	  hi	  ha	  a	  la	  ciutat.	  
Quan	  volien	  que	  cantéssim	  els	  qui	  ens	  havien	  deportat,	  
quan	  demanaven	  cants	  alegres	  els	  qui	  ens	  havien	  entristit,	  i	  ens	  
deien:	  	  
	   -‐«Canteu-‐nos	  algun	  càntic	  de	  Sió!».	  	  	  
	   -‐Com	  podíem	  cantar	  cants	  del	  Senyor	  
	   en	  una	  terra	  estrangera?	  	  
	  

i	  mai	  t'oblidava,	  Jerusalem,	  que	  se'm	  paralitzi	  la	  mà	  dreta.	  	  	  	  	  
Que	  se	  m’encasti	  la	  llengua	  al	  paladar	  si	  no	  guardés	  el	  teu	  

record,	  
si	  no	  posés	  Jerusalem	  al	  capdamunt	  dels	  cants	  de	  festa.	  	  
	  
Recordeu-‐vos,	  Senyor,	  dels	  fills	  d’Edom,	  
del	  que	  deien	  el	  dia	  que	  caigué	  Jerusalem:	  	  
«Arraseu-‐la	  –dèien-‐	  ,	  arraseu-‐la	  amb	  els	  fonaments	  i	  tot!»	  
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abilònia,	  ciutat	  destructora!	  
El	  que	  tu	  vas	  fer	  amb	  nosaltres,	  

altres	  ho	  faran	  amb	  tu:	  
Et	  prendran	  les	  criatures	  per	  
esclafar-‐les	  a	  la	  roca!	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
DIVENDRES SANT 

 
  
 
Divendres 2 d’abril 
 
 
A les 12 de migdia: 
Concert Espiritual d’Orgue. 
 
	  
A les 5 de la tarda: 
 
Ofici de la Passió i  

Adoració de la Creu 
Sepultura del Cos de Crist. 
	  
	  
	  
Convertiu-nos, Senyor. (Lamentacions, 5) 

ecorda,	  Senyor,	  el	  que	  ens	  ha	  passat;	  
mira	  i	  considera	  les	  ofenses	  que	  ens	  fan.	  

Els	  nostres	  camps,	  ara	  són	  d’estrangers;	  
a	  les	  nostres	  cases	  hi	  sojorna	  gent	  forana.	  
Som	  orfes,	  no	  tenim	  pare;	  són	  viudes	  les	  nostres	  mares.	  
	  	  	  	  

Fins	  i	  tot	  hem	  de	  pagar	  l’aigua	  per	  beure;	  	  
la	  llenya	  també	  té	  preu.	  
Ens	  fan	  córrer	  a	  cops	  i	  empentes,	  no	  ens	  deixen	  reposar;	  
no	  podem	  més.	  

	  	  	  	  	  
Hem	  fet	  aliança	  amb	  Egipte	  i	  Assíria	  per	  saciar	  la	  nostra	  fam.	  	  
Els	  nostres	  pares	  van	  pecar,	  però	  ja	  no	  hi	  són;	  
i	  ara	  nosaltres	  paguem	  les	  seves	  culpes.	  	  	  	  	  [	  vv.8-‐9]	  
	  

El	  cos	  ens	  crema	  com	  un	  forn,	  enfebrat	  de	  tanta	  fam.	  
Han	  violat	  les	  dones	  a	  Sió,	  les	  donzelles	  a	  les	  viles	  de	  
Judà.	  
Han	  penjat	  els	  consellers	  del	  rei,	  no	  han	  respectat	  els	  
ancians.	  

	  
Imposen	  als	  joves	  el	  treball	  de	  la	  mola,	  
sota	  el	  pes	  de	  la	  llenya	  s’ajupen	  els	  nois.	  
Els	  ancians	  no	  es	  reuneixen	  a	  les	  portes	  de	  la	  ciutat	  	  
ni	  s’hi	  senten	  les	  músiques	  dels	  joves.	  
	  

S’ha	  fos	  el	  goig	  del	  nostre	  cor,	  la	  nostra	  dansa	  s’ha	  
convertit	  en	  dol.	  
Ja	  no	  portem	  les	  corones	  de	  festa.	  Ai	  de	  nosaltres,	  que	  
hem	  pecat!	  
Per	  això	  el	  nostre	  cor	  està	  desfet,	  per	  això	  s’entelen	  els	  
nostres	  ulls,	  en	  veure	  desolada	  la	  muntanya	  de	  Sió,	  on	  
ronden	  els	  xacals.	  

	  
erò	  tu,	  Senyor,	  regnes	  per	  sempre;	  el	  teu	  tron	  es	  manté	  
segles	  i	  segles.	  Per	  què	  ens	  has	  d’oblidar	  per	  sempre?	  ¿Vols	  

deixar-‐nos	  de	  costat	  anys	  i	  més	  anys?	  
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Senyor,	  fes-‐nos	  tornar	  a	  tu,	  
que	  tornarem;	  	  
refés,	  com	  era	  abans,	  la	  
nostra	  vida.	  Per	  ventura	  ens	  
rebutges	  del	  tot?	  ¿En	  contra	  
nostre	  t’indignes	  sense	  mida?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Llibre	  de	  les	  Lamentacions.	  Cap.	  
5,	  1-‐22)	  

	  

DISSABTE SANT 

VETLLA PASQUAL 

 
Dissabte, 3 d’abril 

 

A les 8 del vespre 

Foc nou al claustre 

Vetlla Pasqual 

Missa de Pasqua de 
Resurrecció 
	  

...................................................................	  

Des de l ’Oratori  us desi tgem una 
joiosa i  santa PASQUA, avui  i  
tota la c inquantena. 	  

Alliberament del captiveri. Reconstrucció del 
Temple.  (Esdres cap.3, 1-11) 

’any primer del regnat de Cir, rei de Pèrsia, el 
Senyor va decidir de complir el que havia anunciat 

per boca de Jeremies. Va moure el cor de Cir, rei de 
Pèrsia, a promulgar per tot el seu imperi, de viva veu i 
per escrit, aquest edicte: 

ixò fa saber Cir, rei de Pèrsia: El Senyor, Déu 
del cel,  que ha posat a les meves mans tots els 

reialmes de la terra, m’ha encomanat que li edifiqui un 
temple a Jerusalem, al país de Judà. Tots aquells de 
vosaltres que pertanyen al seu poble —que el seu Déu 
sigui amb ells!—, que tornin a Jerusalem, al país de 
Judà, a construir el temple del Senyor, (....)». 

Aleshores els caps de llinatge de les tribus de Judà i de 
Benjamí, els sacerdots i els levites es disposaren a partir. 
Eren tots aquells a qui Déu havia mogut el cor perquè 
tornessin a Jerusalem a reconstruir el seu temple, el 
temple del Senyor. Tots els seus veïns els van ajudar 
donant-los objectes de plata, or, provisions, bestiar i 
molts altres béns, a més de les ofrenes voluntàries per al 
temple. El mateix rei Cir va fer restituir els objectes del 
temple del Senyor que Nabucodonosor havia pres  de 
Jerusalem i que havia dipositat al temple dels seus déus. 
(...) 

uan els constructors hagueren de posar els 
fonaments del temple del Senyor, (...) i entonaven 

lloances cantant a cors alterns: «Que n’és, de bo; 
perdura eternament el seu amor a Israel!» (Esdres 
cap.3, 1-13)                ........................ 
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Diumenge, 4 d’abril: a les 12 
de migdia: 

Missa solemne de 
la PASQUA DE 
RESURRECCIÓ  

 


