Orientacions per la celebració de la Setmana Santa

Terrassa, a 31 de març de 2020

Benvolguts preveres i diaques,

Trobant-nos ja a les portes de la celebració de la Setmana Santa m’ha semblat
adient enviar-vos aquesta carta amb les orientacions per la celebració dels oficis i que
recull les indicacions que la Congregació per al Culte i la Disciplina dels Sagraments ha
fet arribar, tot indicant que s’ajudi als feligresos per viure aquestes celebracions des del
confinament a les pròpies llars i amb els subsidis necessaris per la pregària personal i
familiar.
Són dies en els que la nostra preparació personal i de les celebracions ha de
mantenir la intensitat que correspon a la naturalesa dels oficis que ens disposarem a
celebrar, i que són el centre de la nostra fe. Les parròquies que, sense assistència de
poble, retransmetreu les celebracions per vies telemàtiques, heu d’orientar la celebració
amb monicions breus i adients, sense ometre l'homilia i si és possible, que tampoc falti
el cant.
A les celebracions del Tridu Pasqual cal respectar en tot moment l'horari que ens
indiquen les rúbriques. Per tant, la Missa de la Cena del Senyor s’ha de celebrar el
Dijous Sant a la tarda. L'ofici de la Passió del Senyor, al voltant de les tres de la tarda,
tot i que es pot avançar o endarrerir segons les rúbriques. Finalment la Vetlla Pasqual
no ha de començar abans que es pongui del sol.
El Diumenge de Rams pròpiament no forma part del Tridu Pasqual tot i que
esdevé el seu pòrtic d'entrada. A la Missa, en aquestes circumstàncies, s'omet la
benedicció dels rams i la celebració comença amb l'entrada senzilla, és a dir, es canta
l'antífona o el cant d'entrada, s'arriba a la seu i la Missa comença com de costum. La
lectura de la Passió la pot fer un sol lector, en aquest cas, el sacerdot que presideix la
Missa.
La Missa Crismal es celebrarà el Dimarts Sant a la nostra Catedral a les 12h. En
aquest cas s'ha d'ometre la renovació de les promeses sacerdotals, que es farà en una
jornada sacerdotal que convocaré probablement per al dia 4 de juny, festa de Jesucrist
Gran Sacerdot, si les circumstàncies ho permeten. Us prego doncs que us reserveu
aquesta data en la qual felicitaríem d’una manera especial els preveres que celebren el
seu jubileu sacerdotal. Pel que fa als sants olis estaran a disposició a la Catedral per tal
que els vingueu a buscar quan les circumstàncies i normatives ho permetin. Mentrestant
podeu fer ús dels sants olis que teniu en les vostres parròquies.

El Dijous Sant enguany, de manera excepcional, tots els sacerdots poden
celebrar privadament la Cena del Senyor. Les campanes, tal com indica el Missal, es
faran sonar en el moment del Glòria. S'omet el lavatori dels peus. Després de la
comunió, es reserva el Santíssim al sagrari. El ritu es desenvolupa com en les
celebracions habituals, és a dir, sense solemnitat, ni processó ni encens ni vel humeral.
Tampoc es prepara el lloc de la reserva que anomenem Monument. La Missa acaba
amb la pregària de postcomunió. Seguidament el sacerdot es retira a la sagristia
ometent la benedicció. A continuació es despulla l'altar com indica el Missal.
El Divendres Sant la celebració de la Passió del Senyor es realitza tal com indica
el Missal romà. No obstant això, l'adoració de la Santa Creu amb el petó la farà només
el celebrant. En la pregària universal s'afegirà una pregària amb el número 11 amb el
següent text:
Preguem també pels malalts del coronavirus, per tots els qui els cuiden, pels
professionals de la sanitat, pels que estan investigant per tal de trobar una
solució des de la ciència, per les forces de seguretat, pels que continuen
treballant en tasques considerades essencials, pels qui han mort i pels seus
familiars i amics; perquè el Senyor de la vida i de la mort sostingui la nostra
esperança i ens concedeixi la seva gràcia amb abundància.
Es prega uns moments en silenci i continua el sacerdot:
Déu totpoderós i etern, que vau voler que el vostre Fill Unigènit patís la feblesa
de la nostra carn, el sofriment i la mort en creu; concediu-nos el vostre consol en
la malaltia, la força als qui tenen cura dels malalts, el suport en les nostres
febleses, el consol als que ploren la mort dels éssers estimats, i el descans etern
als que ja han mort; per tal que el vostre poble pugui alegrar-se amb l’acabament
de la pandèmia que ens afligeix. Per Crist Senyor Nostre. Amen.
Pel que fa a la Vetlla Pascual, la primera part de la celebració, denominada
lucernari, es realitza tota ella en el presbiteri. Després de la monició inicial, que es pot
ometre, es suprimeix la benedicció del foc i es procedeix a la benedicció del ciri pasqual,
que s'encén i es col·loca en el seu lloc. S’omet també la processó i les aclamacions, i
es canta o llegeix el pregó pasqual. La Litúrgia de la Paraula es desenvolupa de la
manera habitual. En el moment del Glòria es fan sonar les campanes. La litúrgia
baptismal es redueix exclusivament a la renovació de les promeses del baptisme.
S'omet, doncs, la processó a la pica baptismal, la benedicció de l'aigua i l'aspersió. Es
finalitza aquesta part amb la pregària dels fidels. No hi ha celebració de baptismes. La
litúrgia eucarística es realitza tal com indica el Missal.
Sentiu l’afecte i la proximitat del vostre pastor diocesà en aquests temps que ens
toca viure. Transmeteu la meva salutació i pregària a les famílies, als religiosos i laics
de les vostres comunitats. Ens encomanem una vegada més a l’esguard maternal de la
Mare de Déu de la Salut, la nostra patrona.
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