
Divendres Sant (14 d’abril)
Via Crucis

10 matí: Rocaprevera

Josep d’Arimatea prengué el cos de Jesús, l’amortallà amb
un llençol, i el posà en un sepulcre nou que ell s’havia fet

tallar a la roca (Mt 27,60)

L’àngel del Senyor digué a les dones: «No tingueu por vosaltres. Sé
que busqueu Jesús, el crucificat. No hi és aquí. Ha ressuscitat, tal com

va dir (Mt 28,5-6)

Vetlla Pasqual (15 d’abril)
9 nit: Montserrat

2/4 d’11 nit: Sant Feliu

Diumenge de Pasqua (16 d’abril)
Horari de misses normal

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

Jo sóc la resurrecció i la vida diu el Senyor.

Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran.

(Jn 11,25)

Parròquies de Torelló



HORARIS SETMANA SANTA
Hosanna al fill de David! Beneït el qui ve en nom del Senyor! (Mt 21,9)

Diumenge de Rams (9 d’abril)
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 (11 d’abril)
Celebració Penitencial
9 vespre: Montserrat

[Dilluns Sant, dia 10, a les 9 del vespre, hi ha
la Celebració Penitencial a Sant Pere de

Torelló]

Jesús, que sempre havia estimat els seus en el món, ara els demostrà fins a
quin punt els estimava (Jn 13,1)

Dijous Sant (13 d’abril)
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

Li acostaren als llavis una esponja xopa de vinagre, i Jesús, després de
prendre el vinagre digué: «Tot s’ha acomplert». Llavors inclinà el cap i expirà

(Jn 19,30)

Divendres Sant (14 d’abril)

Acció litúrgica de la mort del
Senyor

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