
SE
TM

A
N

A
 S

A
N

TA
 2

02
1

Ha ressuscitat d’entre els morts,  
i anirà davant vostre a Galilea

Mateu 28,7

CATEDRAL 
PARRÒQUIA DE SANT LLORENÇ

SANT FELIU DE LLOBREGAT

HORARIS DE SETMANA SANTA 2021



Cada Setmana Santa tenim una nova oportunitat per contemplar la pas-
sió, mort i resurrecció de Jesucrist, per apropar-nos sota el seu guiatge 
al Misteri Pasqual. Tothom que ho intenta amb un cor humil, pot agafar 
la mà de qui va davant nostre i dirigir-se cap allà on més anhela el nos-
tre cor: a la casa del Pare.

Aquell infant, feble i fràgil, que va néixer en una menjadora amenaçat 
de mort, va aconseguir mostrar al món que el camí de l’amor és l’únic 
que pot omplir els nostres desitjos de plenitud i felicitat. 

Diumenge de Rams. La Setmana Santa 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). Però el mateix dia també estem orientats 
cap a la passió del Senyor, ja que el que ve és el servent sofrent anun-
ciat per Isaïes, el profeta de l’esperança.

Dijous Sant. 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: el lavatori dels 
peus, que vincula l’entrega de Jesús amb el servei als germans; i la re-
serva del Santíssim Sagrament, que permet la comunió el dia següent i 
l’adoració de la presència del Senyor.



Divendres Sant. El Divendres Sant es fixa en la Pasqua de l’Anyell 
degollat. Jesús, havent estimat fins a l’extrem, s’entrega en la Creu. No 
celebrem l’Eucaristia, però sí que entrem en comunió amb Ell. El pa 
consagrat en l’Últim Sopar, és el cos entregat per nosaltres, aliment 
espiritual que nodreix la nostra vida i possibilita la nostra esperança.

Dissabte Sant. Després de la mort de Crist, el món es queda sense el 
seu germà gran. Desorientat, desolat. Regna el silenci. Només el consol 
de la nostra mare, Maria, pot omplir el buit que sentim avui. 

Vetlla Pasqual. Celebrem la resurrecció del Senyor. El foc inicial en-
cén el ciri pasqual que destaca el triomf del ressuscitat sobre les te-
nebres que intenten regnar en aquest món. La Paraula ens convida a 
unir la nostra història amb la historia de la salvació. L’aigua baptismal 
fa germinar els brots nous del tronc de Jesús i enforteix les sarments 
ja existents perquè romanguin unides al cep. La taula de l’Eucaristia, 
finalment, permet la trobada amb el que ens va estimar primer.
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• CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA, El dimarts 23 de 
març a les 19h, abans de la Missa vespertina. 

• DIUMENGE DE RAMS, 28 de Març.
No hi pot haver, per disposició sanitària, benedicció de Rams, ni a la 
Plaça ni a l’interior de la Catedral. 
EUCARISTIA del Diumenge de Rams. El dissabte a les 20h i el Diumenge 
a les 12h i a les 19h.

TRIDU PASQUAL, presidits pel bisbe Agustí

• DIJOUS SANT, 1 d’Abril: Celebració de la CENA DEL SENYOR  
 a les 19h.

  A les 20:30, hora santa d’adoració, fins a les 21:30

• DIVENDRES SANT, 2 d’Abril: Celebració de la PASSIÓ  
 DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, a les 18h.

A les 19:30, VIA CRUCIS, a l’interior del Temple.

• VETLLA DE PASQUA, 3 d’Abril, dissabte al capvespre, a les 19’30

• DIUMENGE DE PASQUA: EUCARISTIA a les 12h i a les 19h

• Dilluns de Pasqua: Eucaristia a les 11h

• APLEC PARROQUIAL DE PASQUA: diumenge 11 d’abril  
 a la Missa de 12h. Retrobament de la comunitat.


