
Diumenge de Rams recorda  
l’entrada de Jesucrist muntat  

sobre un ruc a Jerusalem amb 
els seus deixebles, durant la 

pasqua jueva. 
 Jesús va ser rebut amb ale-

gria.  
La gent de Jerusalem va alçar  
palmes i branques de llorer i  

d’olivera per donar-li la  
benvinguda. 

En el calendari cristià, el 
dijous Sant és el dijous de 

la Setmana Santa.  
Commemora l'anomenat 

Sant Sopar, és a dir, l'últim 
sopar de Jesucrist amb els 
seus deixebles abans de 

ser traït per Judes Iscariot i 
crucificat. 

Divendres Sant és el  
divendres anterior al dia de 
la Pasqua de Resurrecció.  

Commemora la mort de  
Jesucrist a la creu i s'integra 

en les festivitats de  
la Setmana Santa. 

 

El Dissabte Sant és el nom 
que algunes denominacions 
cristianes donen al dissabte 

de la setmana del primer 
plenilunidesprés de l'equi-

nocci de primavera.  
És el segon dia del Tridu 

pasqual, que conclou amb 
les Vespres d'aquest mateix 
dia, a l'espera que durant la 
nit, un cop s'ha fet fosc, es 
celebri la Vetlla Pasqual. 

Després commemorar du-
rant el dia anterior la mort 

de Crist a la Creu, s'espera 
el moment de  

la Resurrecció. 

El diumenge de Pasqua o diu-
menge de Resurrecció és el ter-

cer dia i la solemne conclusió 
del Tridu Pasqual.  
S’hi commemora la  

resurrecció de Jesús,  
constituint així la celebració més 

important del cristianis-
me.Aquesta diada marca la fi de 

la quaresma i de la Setmana 
Santa. 

HORARIS DE LES CELEBRACIONS 
 

Dissabte 5è de Quaresma - 17 de març 
 

Celebrem la Misericòrdia: Jesús ens ofereix el seu perdo  
i amb humilitat el rebem. 

A les 19.00 h: Celebració comunitària del Perdó i Eucaristia. 
 

Diumenge de Rams - 25 de març 
 

Aclamem Jesús: Jesús entra a Jerusalem muntat en un ase, l’animal de la vida 
senzilla i del treball quotidià i es aclamat per la gent com a Messies i rei de pau. 
A les 12.30 h: Inici de la celebració amb la benedicció dels Rams a la Plaça de 

l'Església i seguidament Eucaristia. 
 

Dijous Sant - 29 de març 
 

Recordem l’Últim sopar de Jesús: Jesús celebrar el darrer sopar amb els seus 
deixebles i els deixa com a testament  
l’Eucaristia i el manament de l’amor. 

A les 19.00 h: Celebració de l’Eucaristia i posteriorment  
trasllat del Santíssim al Monument. 

L'església restarà oberta fins a les 20.30 per poder fer una estona de pregària. 
 

Divendres Sant - 30 de març 
 

Acompanyem Jesús: Jesús es clavat a la creu i ens mostra que vol dir estimar 
totalment. 

A les 8.00 h: Pregaria del Via Crucis pels carrers del poble amb el Cos de Por-
tants. 

A les 19.00 h: Celebració de la Passió del Senyor. 
Cap a les 20.00 h: Processó solemne acompanyant el Sant Crist i la Mare de 

Déu dels Dolors pels carrers del poble. 
 

Dissabte Sant - 31 de març 
 

Celebrem la Pasqua de Jesús: Aquest vespre l'Església celebra el gran esdeve-
niment que dóna tot el sentit a la nostra fe: Jesús ha ressuscitat. Al·leluia!. 

A les 20.00 h: Joiosa i solemne celebració de la Vetlla Pasqual. 
 
 

TINGUEU UNA BONA SETMANA SANTA I PASQUA 
 



 

Perquè la paraula de Déu és viva i eficaç.  

I més tallant que tota espasa de dos talls, i penetra  

fins a partir l'ànima i l'esperit, les conjuntures  

i les medul·les, i destria els pensaments  

i les intencions del cor. 
 

(Hebreus 4:12 ) 
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