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SETMANA SANTA

Avui és  DIUMENGE DE RAMS Amb aquesta festa entrem a la 
Setmana Santa. En ella recordem que els infants i tota la gent  que 
seguien Jesús, el van aclamar amb palmes i branques d’olivera quan va 
entrar a Jerusalem. La gent havien vist com Jesús curava malalts i es 
feia proper a totes les persones. Per això li estan agraïts i ho demostren 
cantant: Beneït el qui ve en nom del Senyor.
El Mercat del Ram de Vic i la benedicció de palmes i rams del diumenge 
tenen els seus orígens en aquest fet.  

A Vic, a més, com a inici de la Setmana Santa, al vespre es fa la 
processó del Dolors coneguda com la processó dels armats.

Durant aquesta setmana, anomenada SETMANA SANTA, els cristians 
recordem i fem presents els esdeveniments que va viure Jesús en els moments 
més importants de la seva VIDA: la Passió, la seva mort i la seva resurrecció.

El DIVENDRES  SANT recordem i celebrem la 
mort de Jesús a la Creu. La Creu de Jesús és 
des d’aleshores el senyal dels cristians. Jesús 
mor a la creu i perdona a tots els qui l’han 
condemnat.
Avui també podem fer memòria de tots aquells 
que són condemnats injustament, els qui 
pateixen qualsevol persecució, els que  moren 
víctimes de la violència i de la injustícia.

Avui és DIJOUS SANT.
En aquest dia recordem que Jesús celebra el seu 
darrer sopar amb els seus amics. I en aquest Sopar 
ens demana que estimem a tothom tal com Ell ho 
ha fet. Ens diu: Estimeu-vos els uns als altres 
com jo us he estimat.
Serà bo que avui recordem i fem costat a totes 
aquelles persones que necessiten de la nostra 
estimació

AVUI ÉS PASQUA
Estem ja en plena primavera: els arbres ja són florits i la 
natura s’ha vestit  amb mil colors.  Tot el que hi ha al 
nostre entorn ens recorda el que celebrem el dia d’avui: 
ES PASQUA! LA VIDA HA ESCLATAT!
Escoltem l’Al·leluia de Handel (assaig participatiu 
organitzat per la Caixa)
https://www.youtube.com/watch?v=I-y-39cfnGg

https://www.youtube.com/watch?v=I-y-39cfnGg

