
       

 

SETMANA SANTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 11,00: Missa cantada, amb 
          lectura de la Passió 
A les 12,00: BENEDICCIÓ DELS   
                    RAMS 

DILLUNS 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 9:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Novellas 
i pare Pere; Dolors Crosas i Caballeria; esp. 
Valentí Boix i Pepeta Sellés; per les ànimes del 
purgatori)    

Dilluns,       dia 10: A les 20,30: Celebració comunitària de la 
Penitència  

Dijous,        dia 13: A les 20,00: Missa de la Cena del Senyor (difunts 
de la parròquia) 

Divendres,  dia 14:  A les 17,00: Celebració de la Mort del Senyor.  
Dissabte,    dia 15:  A les 21,00: Vetlla Pasqual  (per tots els feligresos 

de la parròquia; per les ànimes del purgatori)  
DIUMENGE,dia 16: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Mercè 

Puigoriol i Ramon B. Font; per tots els voluntaris 
de la parròquia)  

 A les 12,00: Missa cantada a St. Miquel de la 
Guàrdia (pels difunts de les Masies) 

 
 

 
 
 

CASALOT:  Els tres primers dies de Setmana Santa els nois i 

noies del Casalot acompanyats dels seus monitors aniran de 
colònies, com fan cada any, al Penedès. El dilluns s’hi farà una 
celebració de Setmana Santa. Que els siguin de profit. 
 

ST. MIQUEL DE LA GUÀRDIA: El dia de Pasqua, a les 

12, s’hi celebrarà l’eucaristia. 

 

CÀRITAS: Divendres, dia 7, es celebrà el final del curset de 

cuina que es féu per a un grup de persones que presentaren 
també els plats propis seus. En un excel·lent llibret que se’ls 
repartí hi consten les receptes i les fotos dels diferents plats. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i un de 25 € per les 

necessitats de la parròquia. Moltes gràcies.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL:  Recordeu que serà el 

proper dilluns, dia 10, a 2 quarts de 9 del vespre. 

la campana avisa 

cultes de la setmana 


