
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustracions de Patxi Velasco (Fano) 

Treball elaborat i adaptat per Lucia Navarro -Cap del Departament de Pastoral de l’Escola 

  



 

 

 



 

 

 

 

La Setmana Santa és el moment litúrgic més intens de tot l'any. Aquesta setmana comença amb el Diumenge de Rams 

i acaba amb el Diumenge de Pasqua. 

L'important d'aquest temps no és recordar amb tristesa el que Crist va patir, sinó entendre per què va morir i va 

ressuscitar. És celebrar i reviure la seva entrega a la mort per amor a nosaltres i el poder de la seva resurrecció que ens 

recorda que els homes vam ser creats per viure eternament al costat de Déu. 

 

 

 

 



 

Qui ho ha dit que no hi ha Setmana Santa? 

per Mossèn Miquel Àngel Ferrés 

Que no heu vist la immensa processó de gent, sense vestes ni manaies, que dona positiu del 

coronavirus? Que no veieu el Via Crucis del personal sanitari pujant el Calvari de la pandèmia, 

desbordats de forces i amb l’angoixa de no donar l’abast? 

Qui digui que el Natzarè no sortirà aquesta Setmana Santa és que encara no l’ha reconegut en els 

sanitaris de bata blanca i de cor fi que es carreguen la creu del dolor dels afectats. Que no veieu tants 

científics i metges que suen sang i aigua, com a Getsemaní, per a trobar un tractament en forma de 

vacuna? 

Que no diguin que Jesús no passa aquest any pels carrers quan hi ha tanta gent que ha de treballar 

per fer arribar els aliments i els fàrmacs a tothom. Que no heu vist la corrua de cirineus que s’ofereixen 

per a ajudar d’alguna manera a portar les creus pesades? 

No veieu quantes Veròniques que s’exposen a infectar-se per eixugar el rostre dels afectats? 

Qui diu que Jesús no cau a terra cada vegada que sentim les xifres fredes de noves víctimes? 

No estan vivint la Passió tantes residències geriàtriques, plenes de gent gran i cuidadors amb factors 

de màxim risc? 

Que no és com una corona d’espines pels nens i nenes que han de viure aquesta crisi tancats, sense 

entendre-hi gran cosa i sense poder córrer pels parcs i carrers? No se senten injustament condemnades 

les escoles i universitats i botigues que han hagut de tancar? 

Que no són assotats tots els països del món pel flagell d’aquest virus? No fan com Ponç Pilat, que 

se’n renta les mans, els dirigents que només busquen treure algun rèdit polític de la situació? 

No pateixen, impotents com els deixebles sense el Mestre, tantes famílies confinades a casa, moltes 

amb problemes, sense saber com i quan s’acabarà tot? No és el rostre de Maria Dolorosa el que es 

reflecteix en tantes mares i familiars que sofreixen la mort d’éssers estimats i encara a distància? 

No és com arrencar les vestidures l’angoixa de tantes famílies i petites empreses que veuran despullada 

la seva economia? No s’assembla a l’agonia de Jesús la manca de respiradors que hi ha a les UCI del 

país? Que no diguin que no hi haurà Setmana Santa, que no ho diguin, perquè segurament mai el 

drama de la Passió no havia estat tan real i autèntic. 

 



Avui recordem un fet molt important en la vida del bon Jesús. Ell va camí a Jerusalem a 

celebrar la festa de Pasqua, que recorda quan el poble d'Israel va ser alliberat de 

l'esclavitud a Egipte. Però aquesta Pasqua serà molt especial, ja que és l'última que 

celebrarà amb els seus amics, els seus deixebles. 

El bon Jesús ha estat per molt temps 

recorrent tot el seu país, ensenyant 

sobre Déu, guarint malalts, perdonant 

els pecats, i anunciant bones notícies 

als pobres. Per això la seva fama ha 

corregut per tot el país; molts l'han 

reconegut com el Messies, el rei que 

Déu els havia enviat per a alliberar-los. 

Per això quan la gent sap que el bon Jesús arriba a Jerusalem, surt al seu camí amb rams 

a llurs mans per a saludar-lo amb alegria i tots criden amb força: 

"Beneït el qui ve en nom del Senyor! Hosanna al cel! " "Beneït sigui el Déu d'Israel" 

 
 

Oració 
 

Senyor Jesús, 

amb aquest ram beneït vull acompanyar-vos, 

ésser a prop vostre 

per esperar la vostra resurrecció. 

Doneu-me la força 

per a ésser sempre al vostre costat. Amén. 

 

Gest 
 

Col·loca a la teva finestra o en un racó de casa teva uns rams (pots fer-los amb cartolina 
o paper) o uns cartells al·lusius a la Setmana Santa, que convidin a acollir la salvació que 
arriba. 



Avui seguim acompanyant el bon Jesús en aquesta Setmana Santa. L'endemà que 
hagi arribat a Jerusalem, a celebrar les festes pasquals, es dirigeix al Temple que 
és ple de pelegrins que havien vingut de tot el país i des de l'estranger a participar 
de la celebració. 
En arribar al Temple, el Diví Mestre 
s'enfada molt perquè hi havia molts 
venedors i les persones es dedicaven 
més a comprar que no pas a resar. Per 
això els aboca per terra les taules, i els 
expulsa del lloc, i els diu amb molta 
força: "Traieu això d'aquí, no convertiu 
la casa del meu Pare en un mercat!" I 
també els recorda:" És escrit: el meu 
temple serà casa d'oració!" 
Sa Divina Majestat ens vol ensenyar que, quan entrem a l'Església, o bé a la capella 
del nostre col·legi, o quan som davant l'altar familiar que tenim a casa per a resar, 
aquests són llocs especials per a trobar-nos amb Déu, pregar i conversar amb Ell. 
 

Convida, doncs, la família que es reuneixi al voltant d'una imatge del bon Jesús 
per a pregar i donar gràcies per tot el que Déu Pare els ha regalat. 
 
 
 

Oració 
 

Gràcies, Senyor, perquè sabem que vós  

sou present en els temples, capelles i oratoris  

on escolteu les nostres oracions 

i podem conversar amb vós i reconèixer que ens estimeu molt.  

Amén. 



El bon Jesús novament puja al temple de Jerusalem, i es disposà a ensenyar a tots els 

qui participaven de les festes en aquells dies. El Diví Mestre els recorda que han d'estar 

sempre preparats per a presentar-se davant l'Altíssim 

quan vingui la fi dels temps. Els assegura que han 

de confiar plenament en les seves paraules, ja que 

aquestes mai no passaran, i els adverteix que es 

guardin de col·locar coses en el seu cor que els 

allunyin d'Ell. 

Jesús els insisteix que estiguin sempre atents i resin constantment per a buscar el que Déu 

els demana i així estar sempre preparats per a rebre-ho. 

Quan s'apropa el final de l'hora baixa, Jesús acaba d'ensenyar al Temple i s'adreça a la 

muntanya de les Oliveres, on resa i descansa. 

És molt bo que a les nits puguis pregar per a donar gràcies pel dia que Déu t'ha regalat, 

i que als matins també puguis dedicar-li un temps per a pregar i escoltar-lo.  

 

Oració 

Conèixer-vos, Senyor Jesús, 

és el millor regal que he rebut, 

escoltar la vostra Paraula 

és el millor que m'ha passat, 

viure el que m'ensenyeu 

m'omple de goig. 

Amén. 



Una tarda de Setmana Santa, Jesús estava reunit amb Pere, Jaume, Joan, Andreu i 

tots els altres apòstols i deixebles. Jesús els va comentar que estava molt trist 

perquè sabia que s'acostava la seva mort. Va dir: "Pare, salveu-me d'aquesta hora", 

però tenia molt clar que sempre faria el que Déu Pare volgués. 

Els deixebles no entenien què estava 

passant. No comprenien que s'acostava el 

dia de la mort de Jesús. Mentre conversaven 

entre ells van sentir una veu del cel:  

"Jo ho he glorificat i tornaré a glorificar-ho 

". Els deixebles van quedar sorpresos, uns 

deien que havia estat un tro, d'altres que 

era la veu d'un àngel. 

Els apòstols no volien que Jesús morís. Li 

van recordar que la llei els ensenyava que el Messies mai moriria, però Ell els digué 

que era important que morís per a la salvació de totes les persones. Quan va acabar 

el dia s'allunyà a resar a un lloc tranquil. 

Quan nosaltres estem afligits, preocupats o espantats,  conversem amb la nostra 

família o amics i els expliquem el que ens està passant. 

 

Oració 

Gràcies Pare bo 

perquè ens estimes tant 

que ens vas lliurar al teu propi Fill 

que ens estima amb el mateix amor 

que ens estimes tu 

i va donar la seva vida per a mi. Amén. 



Dijous Sant era dia de festa, Jesús es va reunir amb els seus amics per celebrar la Pasqua 
Jueva. Els seus deixebles van pensar que seria una celebració molt semblant a la dels anys 
anteriors, però van passar dues coses que van transformar el menjar en un sopar de comiat 
molt especial. 
Abans de començar a sopar, Jesús va prendre un rentamans i una tovallola i es va posar a 

rentar els peus dels seus 
deixebles. Alguns no van voler, 
però Ell els va dir que si no li 
deixaven fer no serien els seus 
amics. Quan va acabar els va 
dir que ells havien de ser 
servidors de tothom. 
Quan estaven sopant els va 
demanar que posessin molta 
atenció, llavors va prendre el 

pa, va donar gràcies a Déu, el partí i el va compartir amb tots i els va dir "aquest és el meu 
cos entregat per vosaltres"; quan estaven acabant de dinar, prengué una copa amb vi i els 
va dir "aquesta és la copa de la nova aliança que es segella amb la meva sang, que serà 
vessada per vosaltres". Tots van menjar i van beure d'un mateix pa i d'un mateix vi i Jesús 
els va dir "feu això en memòria meva". 
Te’n adones que Jesús ens ensenya que hem d'estar al servei de les persones i que, cada 
vegada que celebrem la missa, va voler quedar-se per sempre amb nosaltres mitjançant el 
pa i del vi? 
 

 

Oració 
Gràcies Senyor per haver-te quedat per sempre amb nosaltres  

mitjançant el pa i el vi que compartim a cada missa. 
Gràcies també per ensenyar-nos que hem d'estar sempre al servei dels altres 

especialment dels més pobres i necessitats. Amén.  

 

 

 

Gest 
en el dinar o en el sopar, posa a taula un pa i una copa de vi. Llegeix el passatge del 
rentamans (Jn 13, 1-20) o la institució de l'Eucaristia (Mt 26, 17-29) i resa el Parenostre 
donant gràcies per l'Eucaristia, el Sacerdoci i l'Amor Fratern. 



Després del sopar amb els seus amics Jesús  va anar a resar a la 
muntanya de les Oliveres on el van detenir. Els seus amics van 
fugir i el van deixar sol.  
 

Jesús va ser jutjat i condemnant a mort per reconèixer que Ell era 
el Messies, el Fill de Déu. 
 

Després de ser fuetejat, de recórrer 
un llarg camí amb la creu a les 
seves espatlles i de ser clavat a la 
creu Jesús va dir les seves últimes 
paraules: "Pare, a les teves mans 
encomano el meu esperit".  
El sol es va amagar, tot el país va 
quedar a les fosques i el terra va 
tremolar. 
 

Jesús va lliurar la seva vida per tots 
nosaltres, perdonant els nostres pecats perquè  quan morim 
puguem  viure amb Ell en el paradís al costat del Pare Déu. 
D'aquesta manera es va complir la voluntat de Déu. 
 
 

Oració 
 

Senyor Jesús, tu em coneixes i m'estimes,  
vas lliurar la teva vida per mi i per totes les persones.  

Perdoneu-me perquè moltes vegades no segueixo la vostra llei. 
Amén. 

 

 

Gest 
Posa en un lloc especial de casa una Creu que pots construir. 
Ajunteu-vos al seu voltant llegint el relat de la Passió (Jn, 19). 
Guardeu silenci, pregueu per tots els qui han mort, especialment 
els malalts de coronavirus i reseu junts el Parenostre. 



 
 

Alguns jueus, caps del grup dels sacerdots i fariseus, van anar molt d'hora a casa 
del governador Pilat i li van demanar que enviés soldats a tenir cura de la tomba de 
Jesús, ja que tenien por que els deixebles de Jesús robessin el seu cos i després 

diguessin que havia 
ressuscitat com el mateix 
Senyor ho havia anunciat. 

 
Pilat va menar uns soldats 

perquè custodiessin el 
sepulcre. 

 
Els deixebles i els amics de 
Jesús estaven junts i molt 
confosos amb el que havia 

passat. Estaven tristos perquè 
havien matat Jesús. Va ser un 

dia de silenci i reflexió, tractant de buscar noves esperances. 
 
 
 
 
 
 

Oració  

 
Senyor Jesús,  

de vegades no tenim posada tota la nostra confiança en la teva Paraula,  
ens oblidem fàcilment de les teves promeses. 

Ajudeu-me a confiar sempre en vos. 
Amén. 

 
 
 

Gest   
Per la nit, tanca els llums de casa i encén una espelma. Roman una estona en 
silenci. Descobriràs que Jesús ressuscitat és qui allunya la foscor. Podem cantar 
junts l'Al·leluia. 
 



Diumenge de bon matí, gairebé tot just sortia el sol, Maria Magdalena, Salomé i altres 

dones van anar a la tomba de Jesús amb la intenció de netejar el seu cos, perfumar-lo i 

embolicar-lo, perquè divendres no van aconseguir fer-ho. Mentre caminaven pensaven a 

qui li demanarien ajuda per moure la gran pedra que tapava l'entrada al sepulcre. 

Quan estaven a prop de la tomba es van sorprendre perquè la pedra havia estat moguda. 

Van anar a buscar a Pere i als altres deixebles i 

van descobrir que el cos de Jesús no hi era, 

només hi havia el mantell en què va ser 

embolicat. Els deixebles van tornar i Maria 

Magdalena es va quedar. Jesús se li va aparèixer 

però ella no el va reconèixer, va pensar que era 

un jardiner i li va demanar que si ell havia tret el 

cos que el retornés.  Jesús li va dir: "Maria!". Ella 

va reconèixer la veu de el Senyor i li va dir 

"Mestre". Magdalena va sortir corrent i va anar 

a explicar als deixebles el que havia passat. 

La resurrecció de Jesús és la millor notícia que ens poden haver donat. També és la millor 

notícia que nosaltres podem compartir amb els nostres amics i familiars. 

Quina alegria, Jesús ha ressuscitat! I ha ressuscitat de veritat. 

 

Oració 

Crist Jesús, que per estimar-nos va morir i va ressuscitar d’entre els morts. 

Avui és el dia esperat per tots  

Avui és el dia en què tot comença de nou,  

gaudeixi la terra inundada de llum tan brillant, 

fugin les ombres antigues, allunyeu la por. Amén. 

 

Gest 

Al migdia, ens unirem a la pregària de l’ "Àngelus". Ens sumem al res alegre a Maria, preguem 

units pel cessament de la pandèmia i perquè l'alliberament que ens ve donat per la Pasqua 

pugui omplir-nos de pau i goig. 



La paraula Pasqua significa PAS. 

En el cas dels jueus representa el creuament del Mar Roig, és a dir el PAS de l'esclavitud cap 

a la llibertat. 

Els catòlics commemorem la Resurrecció de Crist, és a dir, el PAS de la mort cap a la vida 

eterna. 

Per això per Pasqua desitgem de tot cor que ens animem i donem aquest PAS. 

El que ens faci passar: 

De la Resignació a l'Acció; 

De la Indiferència a la Solidaritat; 

De la queixa a la recerca de solucions; 

De la desconfiança a l'abraçada sincera; 

De la por al coratge de tornar a apostar tot per amor; 

De recollir sense vergonya els trossos de somnis trencats i tornar a començar; 

De l'autosuficiència al compartir el fracàs i els èxits 

De fer les paus amb el nostre passat perquè no arruïni el nostre present, 

I de saber que de res serveix ser llum, si no podem il·luminar el camí d'algú.  

Bones Pasqües ... 
 

 

 


