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Reflexió
El relat de la Passió desborda passió, valgui la redundància, per tots
costats. El procés d'acusació, condemna i mort de Jesús va
desencadenar desitjos, covardia, por, amor, contradicció, tristesa ...
tot, menys indiferència. Cada personatge queda nu davant la seva
pròpia veritat, i Jesús, sol davant Déu. La seva mort ens revela els
seus grans amors i confiances.
La narració de la Passió de Lluc té la virtut
de mostrar un Jesús realment entranyable:
desitjós d'estar amb els seus amics ("Com
desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar
pasqual abans de la meva passió!", els dirà
als deixebles), necessitat de pregar i de
sentir-se en les mans de Déu, que
experimenta una forta lluita interior davant
la imminència del desenllaç final ( "la seva
suor que regalimava fins a terra, com si
fossin gotes de sang "), que consola les
dones de Jerusalem que fan dol per ell encara que ell mateix havia
vessat llàgrimes per la ciutat, que perdona els seus botxins i regala
un missatge de confiança i esperança fins al final: "Avui seràs amb
mi al paradís".

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Matrimoni:
SANT RAMON: El 20 de març reberen el Sagrament del Matrimoni:
Jordi Farré i Saurí, de Balaguer
Laura Solé i Huguet, de Cervera.
Per molts anys.
Defunció:
CERVERA: El 23 de març morí als 82 anys la Religiosa Carme Macià
i Forcada de la Residencia Mare Janer. El nostre condol als familiars
i Religioses de la Congregació Mare Janer.
Horaris:
Dilluns Sant, 29 de març, Celebració Penitencial:
LES OLUGES: 7 tarda.
SANT GUIM DE LA PLANA: 8 tarda.

Dimarts Sant, 30 de març, Celebració Penitencial:
PORTELL: 8 tarda.
VIVER: 7 tarda.

Dimecres Sant, 31 de març, Celebració Penitencial:
SANT RAMON: 8 tarda.

Dijous Sant, 1 d’abril, Cena del Senyor:
CASTELLNOU D’OLUGES: 7 tarda.
FONOLLERES: 2/4 de 7 tarda.
LLINDARS: 8 tarda.
FERRAN: 7 tarda.
FREIXENET: 7 tarda.
GRANYENA: 8 tarda.
EL LLOR: 5 tarda.
MANRESANA: 5 tarda.
MONTPALAU: 2/4 de 6 tarda.
LES OLUGES: 2/4 de 7 tarda.
PORTELL: 2/4 de 7 tarda.
SANT GUIM DE LA PLANA: 8 tarda.
SANT RAMON: 7 tarda.
LA TALLADA: 4 tarda.
VIVER: 8 tarda.
VERGÓS GUERREJAT: 5 tarda.
Divendres Sant, 2 d’abril, Passió del Senyor:
CASTELLNOU D’OLUGES: 2/4 de 5 tarda.

CURULLADA: 2/4 de 7 tarda.
FERRAN: 4 tarda.
FREIXENET: 7 tarda.
GÀVER: 5 tarda.
GRANYENA: 8 tarda (i processó)
MANRESANA: 5 tarda.
MONTPALAU: 2/4 de 6 tarda.
LES OLUGES: 2/4 de 7 tarda.
PORTELL: (12 matí Viacrucis), 2/4 de 7 tarda.
LA RABASSA: 11 matí Viacrucis.
SANT GUIM DE LA PLANA: (10 matí Viacrucis), 8 tarda.
SANT RAMON: (9 matí Viacrucis). 6 tarda. (9 vespre processó)
LA TALLADA: 4 tarda.
TARROJA: 5 tarda.
VILAGRASSETA: 2/4 de 7 tarda.
VIVER: (11 matí Viacrucis), 8 tarda.
Vetlla Pasqual, 3 de març:
AMETLLA: 10 vespre Missa i Caramelles.
CASTELLNOU D’OLUGES: 2/4 de 9 vespre.
SANT RAMON: 8 tarda.
Diumenge, 4 d’abril:
ESTARÀS: 1 migdia.
FERRAN: 12 migdia.
FONOLLERES: 10 matí.
FREIXENET: 2/4 d’una migdia.
GOSPI: 10 matí.
GRANYENA: 2/4 de 12 migdia.
EL LLOR: 10 matí.
MANRESANA: 10 matí.
MONTPALAU: 2/4 de 12 migdia.
LES OLUGES: 2/4 de 12 migdia
PORTELL: 11 matí.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 de 12 migdia.
SANT RAMON: 12 migdia i Concert Pasqual.
TALAVERA: 12 migdia Missa i Caramelles.
LA TALLADA: 2/4 d’onze del matí.
TARROJA: 1 migdia.
VIVER: 1 migdia.
VERGÓS DE CERVERA: 10 matí.

UN ANY JUBILAR
Un dels fets que durant la història ha donat més rellevància i més prestigi a
Ivorra ha estat l’anomenat prodigi del Sant Dubte, un miracle eucarístic que
durant segles va ser motiu perquè aquest indret de la Segarra fos punt
d’arribada de nombroses peregrinacions. Hi ha documents a l’Arxiu diocesà
de Solsona que, tot i no ser coetanis del miracle, se’n situen molt a prop en
el temps. Tota aquesta documentació, així com la tradició oral i fins i tot les
restes i relíquies que es conserven, ens donen a entendre que al segle XI ja
existia la creença de la veracitat del Sant Dubte.
Un dia no determinat de l’any 1010, en l’església parroquial de Santa Maria
d’Ivorra, situada a l’indret on més tard, al segle XVII, es construiria l’actual
Santuari, deia la missa el rector Mn. Bernat Oliver, fill de l’Aguda de Torà.
Després de la consagració, el mossèn va dubtar de la presència eucarística de
Jesucrist en les espècies del pa i del vi. Aquell dubte provocà que el calze es
convertís en una font d’on rajava sang que tacà els corporals de l’altar i el
terra. Unes dones que filaven prop de l’església recolliren la sang amb les
estopes procedent dels seus filats.
Avisat Sant Ermengol, bisbe d’Urgell, que es trobava a Guissona,
reconegué el fet com a miraculós i prenent el calze i una mostra dels
corporals tacats de sang, se’ls endugué a Roma en un dels viatges que hi
realitzà. El papa Sergi IV, un cop escoltat el relat del bisbe d’Urgell, va
enviar un comissionat a Ivorra. Un cop reconegut i examinat el fet, el Papa
va signar una Butlla certificant el miracle i concedint privilegis per a la
confraria que el mateix bisbe Ermengol va fundar a Ivorra.
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