
HORARI de CELEBRACIONS, Setmana SANTA 2021 
Parròquies de Sant Feliu i Mare de Déu de Montserrat, Torelló 

 

Dissabte de Rams, 27 de març 
 
Montserrat, a les 7 de la tarda,  
                             Missa Familiar 

Sant Feliu, missa a les 8 del vespre 

 
 
 
Diumenge de Rams, 28 de maç 

Rocaprevera, a 3/4 de 10 del matí 
Sant Feliu, a 3/4 d’ 11 del matí 
Montserrat, a 3/4 de 12 del migdia 
Rocaprevera, a 3/4 d’1 del migdia 

 
 
 

La Setmana Santa s’inaugura 

el diumenge en què el poble 

d’Israel crida a l’uníson 

«Hosanna! Beneït el qui ve en 

nom del Senyor!» (Marc 11,9). 

Aquesta entrada pot ser a casa 

nostra, en aquells que ens 

envolten, al nostre poble, al 

nostre món. El mateix dia 

també estem orientats cap a la 

passió del Senyor, ja que el 

que ve és el servent sofrent 

anunciat per Isaïes, el profeta 

de l’esperança. 

 

  

 

 

 Montserrat, a les 8 del vespre 

 

 

 

 

Dijous Sant,  1 d’abril 

   

  Sant Feliu , a les 7 de la tarda 

  Montserrat, a les 8 del vespre 

 

 

Avui fem memòria de la Cena de la 

nova Pasqua, on Jesús anticipa la 

seva entrega final i institueix 

l’Eucaristia. Deixem-nos sorprendre 

per dos moments que només 

celebrem avui: Jesús renta els peus 

als deixebles, símbol de l’amor al 

proïsme. I Jesús ens deixa el pa i el vi 

com a presència seva per sempre. 

Ens convida a menjar la carn de les 

nostres misèries, carn crucificada, 

però viva i d’alliberadora. 

ENTRADA DE JESÚS A JERUSALEM – RAMS 

DIMARTS SANT Celebració penitencial 

DIOUS SANT – Missa de la Cena del Senyor 



DIVENDRES SANT – Passió i mort del SENYOR 
 

 

 Divendres Sant, 2 d’abril 

Sant Feliu , a les 12 del migdia 

Montserrat, a 2/4 de 6 de la tarda 
 

Amb fe, amb agraïment, la nostra mirada avui està 

posada en la creu de Jesús. Jesús, havent estimat 

fins a l’extrem, s’entrega en la Creu. Ell mor per 

fidelitat al camí de l’amor de Déu. I la seva mort és 

font de vida definitiva, per a nosaltres i per a la 

humanitat sencera. Dalt la creu, el dolor, els nostres dolor i pandèmia, es transforma per la força de l’Amor. Dalt 

la creu, ens fem de nit. Una nit de repòs. Una nit de vetlla, plena de desig. La nit que l’home retroba Déu. 

 

DISSABTE SANT –  Sepultura del Senyor 
 Avui és el dia del silenci i de l’espera. Jesús és al sepulcre. I nosaltres vetllem esperant la 

vida nova que ha de néixer. Només el consol de la nostra mare, Maria, pot omplir el buit que 

sentim avui 

 

VETLLA PASQUAL – De la tenebra a la llum 
 

Dissabte Sant, 3 d’abril 

Sant Feliu  a les 8 del vespre  

Montserrat, a les 8 del vespre 

 

 

Al·leluia! 
 

 

 

Enmig de la nit, la llum de Jesús ens guia. 

Aquesta nit celebrem la festa més gran de 

l’any, perquè l'amor ha vençut la mort, perquè 

Jesús viu per sempre, perquè tots nosaltres 

som cridats a seguir-lo per a compartir 

aquesta vida seva. El camí arriba a la seva fi. 

El Crist ressuscitat il·lumina les nostres nits, 

acull les nostres ferides i les cura. Fa que la 

nostra entrega i la nostra mort sigui prenyada 

de llum en un avui que dura per sempre. Així 

agraïts celebrarem la Pasqua per sempre i 

especialment quan ens convoqueu a la vostra 

taula. 

Diumenge de PASQUA, 4 d’abril, 
 
   Rocaprevera, a les 10 del matí 
   Sant Feliu, a les 11 del matí 
   Montserrat, a les 12 del migdia 
   Vilaseca, 1 del migdia 
 

 


