
Celebrem amb tot el cor la resurrecció de Jesús, vencedor del pecat i de la
mort. I ens unim a ell renovant el nostre Baptisme i compartint la taula de

l’Eucaristia. Al·leluia!

Vetlla Pasqual (26 de març)

9 nit: Montserrat, seguit de les
Caramelles

2/4 d’11 nit: Sant Feliu

Diumenge de Pasqua (27 de març)
Horari de misses normal

A més se celebra la Missa a Vilaseca. Es concretarà l’hora
oportunament

CANT DE LES CARAMELLES PER TOT EL POBLE

Parròquies de Torelló



Jesús ens va ensenyar que Déu és un pare que és tot ell amor i que acull
a casa el fill pròdig sense cap condició.

Jesús va salvar la dona adúltera d’aquells que, en nom de la Llei de Déu,
volien apedregar-la. Déu no vol que ningú apedregui ningú.

Jesús va dir que fóssim misericordiosos com Déu, el Pare del cel, ho és.

Perquè Jesús posa el bé de la persona per davant de qualsevol dret
personal, de qualsevol poder, de qualsevol llei, el van matar.

Nosaltres, aquests dies de Setmana Santa, ens unim a la seva mort per
viure la vida nova de la seva resurrecció.

HORARIS SETMANA SANTA
Comencem el camí. Aclamem Jesús amb els rams, i afirmem així la nostra fe.

Diumenge de Rams (20 de març)
Benedicció dels Rams i Missa

10 matí: Rocaprevera
11 matí: Sant Feliu
12 migdia: Montserrat

   1 migdia:   Vilaseca
[Es poden deixar els rams per a la reserva del Dijous
Sant i recollir-los després]

En aquests dies de refermar el nostre desig de seguir Jesús, bo serà participar
en la celebració de la Penitència per arribar reconciliats a la Pasqua.

Dimarts Sant (22 de març) Celebració Penitencial
9 vespre: Montserrat

[Dilluns Sant, dia 21, a les 9 del vespre, hi ha la Celebració Penitencial
a Sant Pere de Torelló]

Jesús ens mostra la seva entrega rentant els peus dels deixebles, i ens deixa
per sempre, la seva presència en el pa i el vi de l’Eucaristia.

Dijous Sant (24 de març)
Missa vespertina de la Cena del

Senyor
7 tarda: Sant Feliu, seguit del

Cant de les agonies
2/4 de 9 vespre: Montserrat

Hora Santa de Pregària
2/4 d’11 nit:  Sant Feliu

Jesús mor a la creu. I nosaltres, amb fe i agraïment, l’adorem i el reconeixem
com l’únic camí, l’única veritat, l’única vida.

Divendres Sant (25 de març)
Acció litúrgica de la mort del Senyor

12 migdia: Sant Feliu
2/4 de 6 tarda: Montserrat

Divendres Sant (25 de març)
Via Crucis

10 matí: Rocaprevera
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