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Avui és el dia  
en què ha obrat  
el Senyor:  
alegrem-nos  
i celebrem-lo. 
Al·leluia

Per la mort i la resurrecció d’Aquell que ha donat la vida per 
nosaltres podem donar el pas vers la Vida. És la llum del ressuscitat 
que irradia la nostra existència i ens dona el sentit de la nostra vida 
cristiana. Hem arribat als dies més importants de tot l’any litúrgic 
i les oracions de la tradició litúrgica de l’Església ens ajudaran a 
endinsar-nos en el misteri pasqual.
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10 d’abril. Diumenge de Rams
Déu omnipotent i etern, vós, per donar  
a la nissaga humana un model d’humilitat, 
heu volgut que el nostre Salvador  
es fes home i que patís una mort de creu;  
feu-nos aprendre la lliçó dels seus sofriments  
per a poder participar en la seva resurrecció.

14 d’abril. Dijous Sant
Missa de la Cena del Senyor
Oh Déu, que per la vostra glòria i la 
salvació de tots els homes heu constituït 
el vostre Fill gran sacerdot per sempre; 
feu que el poble que heu adquirit amb 
la seva sang obtingui en la participació 
del memorial del mateix Crist la força 
que ve de la seva creu i resurrecció. 

15 d’abril. Divendres Sant
Passió del Senyor 
Mireu, Senyor, aquesta família vostra,  
per la qual nostre Senyor Jesucrist  
no va vacil·lar a lliurar-se  
a mans dels malfactors  
i a patir el suplici de la creu. 



 

16 d’abril. Dissabte Sant
Vetlla Pasqual
Déu omnipotent i etern,  
el vostre Fill va baixar al sepulcre 
 i d’allí va ressuscitar gloriós. 
Concediu als vostres fidels,  
ja que fórem sepultats  
amb ell en el baptisme, 
ressuscitem també amb ell  
cap a la vida eterna. 

17 d’abril.  
Diumenge de Pasqua
Resurrecció del Senyor
Oh Déu, avui per mitjà  
del vostre Unigènit,  
vencedor de la mort,  
ens heu obert les portes de l’eternitat;  
feu que els qui celebrem la solemnitat  
de la resurrecció del Senyor, 
renovats pels vostre Esperit, 
ressuscitem en la llum de la vida. 
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CATEDRAL- PARRÒQUIA DE SANT LLORENÇ
SANT FELIU DE LLOBREGAT
HORARIS DE SETMANA SANTA 2022
--------------------------------------------------------------------------
DIUMENGE DE RAMS, 10 d’Abril
•	 BENEDICCIÓ DELS RAMS 

A LA PLAÇA DE LA VILA A LES 12h
•	 EUCARISTIA del Diumenge de Rams. 

El dissabte a les 20h i el Diumenge a les 12’15h i a les 19h. 

MISSA CRISMAL: el dimecres 13, a les 11h
TRIDU PASQUAL, presidits pel bisbe Agustí

DIJOUS SANT, 14 d’Abril: 
• Celebració de la CENA DEL SENYOR a les 19h.

• A les 20:45, hora santa d’adoració, fins a les 21:45

DIVENDRES SANT, 15 d’Abril: 
•	 Celebració de la 

PASSIÓ DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, a les 18h.
• A les 20h, VIA CRUCIS, a la Plaça de la Vila.

VETLLA DE PASQUA, 16 d’Abril, dissabte al vespre, a les 21:30h

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

Dilluns de Pasqua: Eucaristia a les 11h

APLEC PARROQUIAL DE PASQUA: diumenge 24 d’abril 
• a la Missa de 12h. Retrobament de la comunitat. Caramelles.




