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AVISOS DE LA PARRÒQUIA

Després del camí de la Quaresma
arribem ja a la celebració màxima de la
nostra fe: la Gran Setmana, la Setmana
Santa.

Dimarts “Dia d’adoració contínua. També

Diumenge vinent, amb palmes i rams,
iniciem aquest itinerari que ens portarà
al moment culminant que és el tridu
pasqual (divendres sant, dissabte sant
i diumenge de Pasqua). Un tridu que
comença la tarda del dijous sant amb
la missa de la institució de l’Eucaristia
on Jesús ens donà el seu Cos i la Seva
Sang com aliment en el pa i el vi
consagrats.

Viacrucis. Com tots els divendres de

Preparem-nos ja durant aquesta
setmana per a viure intensament la
que ve. Preparem el nostre interior
amb ganes, amb il·lusió, amb devoció i
amor a Déu. Fem el propòsit acompanyar
Jesús en la seva Pasqua, és a dir, en el
seu pas de la mort a la Vida.
.

Sabent ja l’horari dels actes de la
Setmana Santa, cal també organitzar
tot el que hem de fer la setmana vinent
i reservar ja aquestes hores per
participar activament en la litúrgia. Una
Setmana Santa ben viscuda és com uns
exercicis espirituals intensos que aporten
benefici per al cos i per l’ànima.
Dins del món tant dispers i superficial
en el que estem, viure la Setmana
Santa és com un oasi on retrobar la
veritat del que som, la veritat de l’amor
i de l’entrega, el centre de la nostra fe i
de la nostra vida, que no es altre que
Déu mateix. Per això és cabdal viure
de debò: la Setmana Santa.
.
Mossèn Ramon

aquest proper dimarts dia 23 de març, tornarem
a viure una diada d’adoració al Senyor des de les
10 del matí fins les 19 h. de la tarda.
Quaresma, a les 19 h tindrem aquesta estona de
pregària meditant i acompanyant Jesús en el
camí de la creu.

Reunió pares Confirmació. Ens trobarem
aquest dijous a les 20 h. a l’església per concretar
aspectes de la celebració i de la catequesis.

Reunió Pares Comunió. Ens trobarem el
divendres dia 26, a les 20:30 i a l´església per
concretar les celebracions.
Missa de la baixada de la Cinta. A la
Catedral el dimecres 24 a les 19:45 h.

Diumenge de Rams. Diumenge vinent, dia
28 de març celebrarem l’inici de la Setmana
Santa amb el Diumenge de Rams.
Aquest any, com no podem fer la benedicció a la
plaça ni la processó, a totes les misses hi haurà
benedicció de rams. Tant a la del dissabte la
tarda como a les tres misses del diumenge.
Demano la vostra responsabilitat per distribuirnos equitativament amb les 4 misses previstes
per no superar en cada missa l’aforament permès
que, de moment, és del 30 %.

Horaris Setmana Santa. Al darrera d’aquest
mateix full trobareu ja els horaris previstos per les
celebracions de la Setmana Santa. A l’hora de
programar-los ens hem ajustat a la normativa
sanitària vigent en aquest moment. Si canvia, us
avisarem.

Diumenge V de Quaresma

Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en aquella
caritat, per la qual el vostre Fill va estimar tant el món, que es va entregar
a la mort.

HORARIS DE SETMANA SANTA
DIUMENGE DE RAMS 28 de març

DISSABTE SANT. 3 d’abril

(Dissabte 27, a les 19:30 Missa de Rams)
9:00 h. Missa de Rams
12:00 h. Missa de Rams
19:00 h. Missa de Rams

10’00 h. OFICI DEL DISSABTE SANT
20’00 h. SOLEMNE VIGÍLIA DE
PASQUA. La celebració
més important tot l’any litúrgic.

.

DILLUNS SANT. 29 de març
DIUMENGE, 4 d’abril PASQUA

20’00 Celebració comunitària del
Sagrament del perdó.
CONFESSIONS.

9´00

Missa de Pasqua
No hi ha missa de 12

DIJOUS SANT. 1 d’abril

19’30 Missa de Pasqua

20,00 h. MISSA DE LA CENA
DEL SENYOR
20:45 h. Hora Santa.

(Amb les restriccions sanitàries actuals i amb el
toc de queda que fins avui encara és a les 22 h,
presentem aquest horaris de les celebracions
més importants de la Setmana Santa.
Si hi ha alguna modificació posterior, ho
avisarem oportunament).

DIVENDRES SANT. 2 d’abril
11,00 h. Viacrucis
17,30 h. OFICIS LITÚRGICS DE
LA MORT DEL SENYOR

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Bienvenido

22

San José Oriol

23

San Agapito

24

Anunciación del Señor

25

San Braulio

26

San Ruperto

27

San Castor

28

dilluns, 22

8’00 h.
19’30 h Per una intenció particular

dimarts, 23

8’00 h.
19’30 h Suf. Paco Arnau Mola

dimecres, 24

8’00 h
19’30 h

dijous, 25

8’00 h
19´30 h Suf. Difunts família Barreno-Prada/NicolauLoredo

.
divendres, 26

“ A cada época y
cultura, las salva un
pequeño puñado de
hombres que tienen el
coraje de ser
“inactuales”.”
Chesterton

dissabte, 27

Diumenge ,28

8’00 h Pels joves i catequistes
19’30 h Suf. Dolors Dalmau Nolla
8:00 h.
19’30 h Suf. Teresa, Encarnación i Agustina Pla Forés
.
9’00 h
12`00 h. Per tot el poble.
19:30 h Suf. Maria Rovira
.
.

