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DIUMENGE DE RAMS  
 
Jesús arriba a Jerusalem a cavall 
d'un ase. La multitud entusiasmada 
l'aclama amb rams i cants; la 
mateixa que pocs dies després 
demanarà per a ell la pena de mort. 
 
A les 11:      Missa cantada, amb 
          lectura de la Passió 
A les 12:     BENEDICCIÓ DELS    
                    RAMS 

DIMARTS SANT  
 
La falta, el pecat ens agafa a tots, però també el 
perdó de Déu en el sagrament de la Penitència. Li 
demanarem aplegats en celebració comunitària 
del perdó, per posar-nos a punt per a unes festes 
tan centrals. 
 
A les 2/4 de 9: CELEBRACIÓ                   
COMUNITÀRIA DE  LA PENITÈNCIA 

DIJOUS SANT 
 
En l'Últim Sopar Jesús ens deixa el sentit 
de tota la seva vida: estimar, donar-se.. 
.sense cap reserva. Ho celebrem amb el 
Pa i del Vi de l'Eucaristia, signes del seu 
Cos i de la seva Sang. 
 
A les 20,00: CELEBRACIÓ DE LA 
                     CENA DEL SENYOR 
A les 21,00: Vetlla al Santíssim 
                     fins a les 11 de la nit 

Dissabte Sant 
VETLLA PASQUAL  
 
La Gran Vetlla de l'Any, la celebració de la Resurrecció, l'anunci que Jesús és viu, i que ens 
comunica aquesta vida pel Baptisme i la Fe. La joia que acompanya tota vida creient n'és un fruit. 
 
A les 21,00: CELEBRACIÓ DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR: 
                     .Foc Nou, benedicció del Ciri Pasqual, litúrgia de la Paraula i del Baptisme.  
                      Eucaristia. 
(acabada la cerimònia hi haurà piscolabis pasqual) 

DIVENDRES SANT 
 
Jesús mor a la Creu. És així com el 
contemplarem sempre més; però és una Creu 
salvadora, feta del sofriment que és fruit 
d'amor i servei, i de tanta injustícia contra 
l'innocent, que Jesús vol abolir.  
 
A les 9,00:    VIACRUCIS  
A les 17,00: .CELEBRACIÓ DE LA  
                      MORT DEL SENYOR 
                     .ADORACIÓ DE LA  
                      CREU  
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DIUMENGE,dia 20:  A les 12,00: Missa Cantada (difs. Maria Mercader 
Pratdesaba i Maria Sanglas i Masoliver, de la Sda. 
Flia.; Josep Castellà i Suriñach; esp. Joseph 
Masoliver i Loreto Ballana) 

Dijous,         dia 24: A les 20,00: Missa de la Cena del Senyor (difunts 
de la parròquia) 

Divendres,  dia 25:  A les 17,00: Celebració de la Mort del Senyor.  
Dissabte,     dia 26:  A les 21,00: Vetlla Pasqual  (dif. Montserrat Puig i 

Estrada; al Sagrat Cor en acció de gràcies)  
DIUMENGE,dia 27: A les 11,00: Missa cantada (dif. Miquel Freixa i 

Bosch)  
A les 12,00: Missa a St. Miquel de la Guàrdia 

 
 
 

MISSA A ST. MIQUEL DE LA GUÀRDIA: Diumenge 
vinent, dia de Pasqua, a les 12, es celebrarà la missa a l’església 
de St. Miquel de la Guàrdia, com es fa en totes les grans festes 
de l’any. 
 

GRUP D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El grup 
de seniors es reunirà el dilluns, dia 21, a les 9. 
 

ORACIÓ I AMISTAT: Es reuniran dimecres, dia 23, a les 5, 
per pregar junts i fer amistat. 
 

CASALOT:  Els tres primers dies de Setmana Santa, com fan 
cada any, els nois i noies del Casalot acompanyats dels seus 
monitors aniran de colònies a Fogars de La Selva. El dimecres 
s’hi farà una celebració de Setmana Santa. Que els siguin de 
profit. 
 

LES CAMPANES TORNEN A FUNCIONAR: El dia 16, 
dimecres, es van canviar els aparells electrònics que regulen els 
tocs de missa, bateigs, enterraments... Tot torna a anar bé. 
 

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 14, es celebrà el Funeral i 
l'Enterrament de Joan Amo i Hidalgo, que morí el dia abans, a 
l’edat de 79 anys. Al cel sigui!  
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas d’una 
família, agraïda per haver estat ajudada quan ho necessitava, i 
un altre de 50 € per Bobog. Moltes gràcies. 
 

 
 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL:  Recordeu que serà el 
proper dimarts, dia 22, a 2 quarts de 9 del vespre. 

la campana avisa 

cultes de la setmana 


