
SETMANA SANTA 2021

Tot  i  que  encara  no  puguem  celebrar  la  Setmana  Santa  d’una  manera  normal
(restriccions d’aforament, supressió de processons...) no per això deixem de viure-la i de
celebrar-la amb esperit de fe. No serà, certament, la Setmana Santa i la Pasqua de l’any
passat que no la celebrarem d’una manera presencial, però si que ens la ingeniarem per
fer-la,  almenys,  telemàticament.  Moltes  persones  varen seguir  les diferents funcions
litúrgiques i ens ho agrairen.

Aquest any esperem poder celebrar aquests dies sants  amb la vessant presencial i
també  telemàtica. Totes  les  funcions,  actes  i  celebracions  litúrgiques  seran
retransmeses en directe des del canal Youtube de la Parròquia ja que l’aforament
ens impidirà participar-hi, almenys en algunes, d’una manera presencial. 

DIUMENGE  DE  RAMS.  Es  farà  la  benedicció  dels
Rams, sense l’aspergió de l’aigua,  des del llindar de la
porta  de  l’església.  Les  persones  que  participin  en
l’Eucaristia  poden  ser  ja  dins  el  temple  (aforament
30%;  unes  80-100  persones  amb  les  degudes
distàncies; excepte el grup familiar bombolla); la resta
que vinguin només a la benedicció poden romandre a
la plaça que també se’ls beneiran els rams. La porta
del temple restarà oberta.          

Aquest dia hi haurà la Missa de les 9 i la de les
12 amb benedicció dels Rams.

DIJOUS SANT. 

A les 20h celebrarem la missa de la Cena del Senyor. No hi haurà lavatori dels peus.
Tampoc es pot fer la processó amb el Santíssim, que es limitarà al seu trasllat al lloc de
la reserva. Monument, amb simplicitat. El cor de cantors romandrà en el seu lloc habitual.

Cadascú podrà fer pregària individual a la capella de la Reserva; no hi haurà pregària
comunitària o Hora Santa que es feia altres anys. 

DIVENDRES SANT

VIA CRUCIS (10h).  Es farà dins el temple. El cor de cantors al seu lloc habitual. Els
fidels es situen en els bancs mantenint les distàncies de seguretat.

Els textos de cada estació es llegiran des del presbiteri amb tres micros diferents per als
lectors.

Aquest Via Crucis li donarem un caire penitencial.
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COMMEMORACIÓ DE LA PASSIÓ I MORT DE JESÚS (19h).

Es farà en la pregària universal, una petició pels difunts, malalts
i afectats per la pandèmia.

La  veneració  de  la  Creu,  no  és  permès  besar-la.  Farem  la
veneració  d’una  manera  pública  intercalant  un  breu  text  de
reflexió, cant i silenci

PROCESSÓ DE L’ENTERRAMENT. 

Queda suspesa. Amb tot si el toc de queda passés a partir
de les 23 h, a les 22 h.  faríem un acte litúrgic meditant les 7
paraules de Jesús a la Creu. Es col·locarien els  passos de la
processó al voltant de l’interior del temple. I com el Via Crucis,
els  fidels  als  bancs,  cantors  al  lloc  habitual  i  lectors  des del
prebiteri.

VETLLA PASQUAL

S’avança a les 20h. per poder estar a casa a les 22h (toc de
queda).  Es  beneirà  el  foc  nou i  el  ciri  pasqual  al  mateix  presbiteri.  Se  suprimeix  la
benedicció de l’aigua i es fa únicament la renovació de les promeses del Baptisme. La
resta queda igual: Pregó pasqual, lectures, pregàries, Glòria i Eucaristia Pasqual.

DIUMENGE DE PASQUA

Celebrarem  la  Pasqua  amb  la  deguda  solemnitat,  només,  però,  tenint  en  compte
l’aforament.

Aquest dia hi haurà la Missa de les 9 i la de les 12h

NOTA:
Els agents municipals vetllaran l’aforament del temple i la distància dels presents a la plaça 
en la benedicció dels rams.
Agrairem que ens ajudeu a desinfectar els bancs després de cada celebració.
Si el toc de queda canvia d’hora hi hauria Vetlla de pregària al Dijous (22 h.)  i acció litúrgica 
de les 7 paraules el Divendres Sant (22h).

CONFESSIONS
Tothom qui vulgui acostar-se  al Sagrament de la Penitència
hi haurà un horari ampli per rebre’l individualment. 

 Dimarts i dimecres Sant:   
Matí: de 10 a 13 h.   Tarda: de 17 a 19 h

 Dijous Sant:    Només de 10 a 13 h.

   

       INTENCIONS DE MISSES DEL 22 - 28 DE MARÇ

Dilluns Antònia Farrés
Dimarts Famía Creus Huguet
Dimecres    Residència: Intenció particular /  Tarda: Acció de Gràcies  

                    Verge del Claustre
Dijous    Carme Berengueres, religiosa
Divendres    Família Ribalta
Dissabte Josep Gabernet i Rosalia Farran
Diumenge    9h. Josep Turull i Aurora Cleries     /  12h. Miquel Bureu


