
Divendres Sant (19 d’abril)
Via Crucis

10 matí: Rocaprevera

Amb tot l’agraïment, amb tot l’amor del nostre cor, vivim els últims passos del
camí de Jesús, mort en creu per la seva fidelitat a l’amor de Déu i a l’amor

envers la humanitat

Amb tots els germans i germanes cristians, ens reunim per celebrar
que Jesús, el crucificat, viu per sempre i ens obre a tots el camí de la

vida nova, en aquest món i per tota l’eternitat. Al·leluia!

Vetlla Pasqual (20 d’abril)
9 nit: Montserrat

2/4 d’11 nit: Sant Feliu

Diumenge de Pasqua (21 d’abril)
Horari de misses normal

Crist ha
ressuscitat!

AL·LELUIA!

Parròquies   

de          

Torelló      



HORARIS SETMANA SANTA
Aclamem Jesús que entra a Jerusalem, perquè creiem que el seu amor

fins a la mort és font de vida per a nosaltres i per al món sencer

Diumenge de Rams (14 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 (16 d’abril)
Celebració Penitencial

9 vespre: Montserrat

[Dilluns Sant, dia 15, a les 9 del vespre, hi ha la
Celebració Penitencial a Sant Pere de Torelló]

Contemplem Jesús que renta els peus dels seus deixebles i els dona el pa i vi
de l’Eucaristia, perquè nosaltres fem com ell i visquem sempre units a ell

Dijous Sant (18 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

Jesús és detingut, torturat i condemnat, i mor en el suplici de la creu per
obrir-nos a tots el camí de la vida

Divendres Sant (19 d’abril)

Acció litúrgica de la mort del
Senyor

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