
21 de Març de 2021 

SETMANA SANTA 2021 
L’any passat, amb confinament total, vàrem haver de celebrar la setmana Santa  tan-

cats a les nostres cases. Aquesta any la situació és diferent i la podrem celebrar a l'Es-

glésia, encara que amb limitacions. Les disposicions assenyalades per les celebracions 

de Setmana Santa són, més o menys, aquestes:  

DIUMENGE DE RAMS: Es farà la benedicció de Rams des del peu de l’altar, en comen-

çar cada missa. En cada església està limitada la capacitat al 30 % d'aforament. Queda 

totalment suprimida tota processó, inclosa la de Rams.  

Dijous Sant: La missa del Sant Sopar, i 

sense processó amb el Santíssim. 

Divendres Sant:  La celebració de la 

tarda es farà  com de costum, amb la 

veneració de la Creu, ja que no és per-

mès besar-la.  

Vetlla Pasqual: Caldrà avançar l’hora 

de la celebració per tal que a les 10 de 

la nit tothom pugui ser a casa. Es bene-

irà el ciri Pasqual al peu de l’altar, sense 

processó. També queda suprimida la 

benedicció de l’aigua baptismal.  La res-

ta serà com de costum. 

L’ALMOINA PENITENCIAL 
Durant la Quaresma se’ns recomana fer  ALMOI-

NA: compartir quelcom del que tinc jo amb els que 

més ho necessiten i d’aquesta manera alleugerir la 

seva estretor.  Les aportacions que es rebin per 

aquesta finalitat es destinaran a CÀRITAS  per po-

der atendre les necessitats bàsiques de les persones 

més vulnerables. 

AVUI: DIA DEL SEMINARI 

No ens oblidem de pregar pels nois que es pre-

paren per la vida sacerdotals  i procurem aju-

dar-los amb el nostre suport econòmic. 

A LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 

Volguda Mare de Déu.  

Gràcies per ser la nostra mare en la fe, 

per estar prop nostre i cuidar-nos molt 

com vas fer amb Jesús nen.  

Vull conèixer millor el teu fill  

i estimar-lo més cada dia.  

Vull viure com Jesús.  

Ser bon fill, bon germà i bon amic.  

Contagia’m la teva esperança.  

Que aprengui, com Tu,  

a posar-me a les mans de Déu.  

Ajuda’m a fer créixer la meva fe.  

Mare Bona, ensenya’m  

a seguir els passos de Jesús.  




