FULL PARROQUIAL de 31 de març de 2019
LA VETLLA PASQUAL
Potser us serà estrany el títol del comentari d’aquesta setmana, però el qui tingui memòria,
comprendrà que és útil que en parlem.
Primerament en parlem perquè s’acosta Setmana Santa i enguany celebrarem la Vetlla Pasqual (la
celebració del dissabte sant a la nit) d’una manera nova, diferent dels anys anteriors. Aquest canvi
és necessari que l’anunciem en temps previsor, perquè se n’assabenti tothom.
Segonament per explicar la raó del canvi i com es farà. Recordeu que per Nadal es va fer una sola
celebració de la “Missa del Gall”, conjuntament les comunitats de Dosrius i de Canyamars, a
l’església de Canyamars. Doncs, bé, aquest any, per la mateix raó de l’any passat, que després
explicarem, farem la celebració de la “Vetlla Pasqual” conjuntament Dosrius i Canyamars, a
l’església de Dosrius.
Per Nadal ja vàrem explicar la raó de la conjunció de les dues parròquies, però la tornarem a
explicar breument.
A les dues parròquies, tant a la “Missa del Gall” com a la “Vetlla pasqual”, que es fan a la nit, no
venien massa feligresos, tan pocs que era impossible donar l’esplendor i la solemnitat que mereix
tant el Naixement de Jesús com la seva Resurrecció. Havent-ho comentat en assemblea, es va
decidir fer la innovació d’ajuntar –se les dues comunitats i fer una sola celebració.. Aleshores,
perquè tothom estigui content, també es va decidir que la celebració de Nadal es faria a Canyamars i
la de Pasqua a Dosrius.
Es veritat que és una única celebració amb dues comunitats, però això no vol dir que les dues
comunitat es fonguin i perdin la seva identitat. Tot el contrari: gràcies a aquesta unió les dues poden
celebrar solemnement la festa més important de l’any cristià.
Dic això per fer saber que, per exemple, a l’hora de beneir el Ciri pasqual, no beneirem un sol ciri,
sinó dos; el de cada comunitat, perquè cada parròquia tingui el seu ciri pasqual propi. Igualment es
farà amb l’aigua baptismal. Tant els infants que seran batejats a Canyamars com a Dosrius, ho seran
amb aigua beneïda aquesta Pasqua de 2019.
Per tant, la unificació de les dues celebracions (i qualsevol unificació) no és per anul”lar les
comunitats assistents, sinó per facilitar-los una celebració com cal, i perquè tinguin l’escalf que
dóna una comunitat nombrosa.
Així, doncs, anunciem per endavant que enguany la Vetlla pasqual es farà conjuntament (les
comunitats de Canyamars i de Dosrius) a l’església de Dosrius a l’hora convinguda.
Mn.. Jaume Abril

