
Feiners : 8:30h - 19h (A partir del 26 març:  

                                     Missa 19:30h)             

Dissabtes i vigílies   20h 

Diumenges i festius   9:00h (castellà)  

          11h 

          12:30h Missa Familiar 

HORARI DE MISSES      

 

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de febrer  

DIMECRES 7 MARÇ  

A  les 19h 

Dimarts de 19:45h a 20:30h 

Dijous de 18h a 19h 

DESPATX	PARROQUIAL	

Carrer	Balmes	n.35	

Pàgina Web de l’Arxiprestat de Reus: arxiprestat.reus.arqtgn.cat  

En aquesta Web trobareu els horaris de Misses i de la Setmana Santa de totes 

les parròquies de Reus i altres informacions de l’Arxiprestat de Reus 
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DIUMENGE DE RAMS 

També anomenat Diumenge de 
Passió. És el pòrtic de la Setmana 
Santa ja que l’Església s'introdueix 
en els dies que Celebrem el Misteri 
de la Passió, Mort i Resurrecció de 
Nostre Senyor Jesucrist. 

Dos actes centrals: la Benedicció 
de rams en el qual aclamem Jesu-
crist com a Rei i l’acompanyem en 
la seva entrada a Jerusalem. Avui, 
Jerusalem és la nostra Església, 
podria ser la nostra ciutat. Afir-
mem que Crist és el nostre Rei i 
Salvador. 

Després llegim el relat de la Pas-
sió. Aquest any segons l’Evangelis-
ta Marc. Escoltar la Passió de Je-
sucrist és ja introduir-se de ple en 
la Celebració d’aquests dies sants. 

 

DIJOUS SANT 

El Senyor desitja sopar amb nosal-
tres per partir-nos el seu Pa. És el 
seu Cos i la Seva Sang que ens do-
na. Abans fa el signe de rentar els 
peus als deixebles. Ens dona la 
darrera lliçó: humilitat i servei han 
de ser el rostre dels qui ens diem 
cristians. És el dia de la Institució 
de l’Eucaristia, anticipació de la 
seva Mort en Creu. El Pa que re-
bem en l’Eucaristia és el seu Cos 
que a la Creu es lliura per a la nos-
tra salvació. Eucaristia i Mort en 
Creu restaran sempre unides. 
L’Eucaristia serà el Memorial (es 
fa present) la Mort del Senyor.  

Hora Santa Jesús a l’hort de Guet-
semaní, demana als deixebles de 
pregar amb ell. Nosaltres també 
som convidats a una hora de pre-
gària. Vetllem per no caure en la 
temptació.  

 

24 hores per al Senyor 

Divendres 9 març 9h 

fins Dissabte 10 març 9h 

A l’Església de la Puríssima Sang de Reus: 

Adoració al Santíssim durant 24 hores seguides 

Possibilitat de Confessar-se 

SOLEMNITAT DE SANT JOSEP 

Dilluns 19 març 
Misses:  8:30h i 19h 

CONFESSIONS 

Dilluns Sant, 26 març 
A les 19:30h Celebració Penitencial. En acabar 
continuarem amb l’Eucaristia. 

DIVENDRES SANT 

El cel s’enfosqueix i el mal venç. 
La humanitat crida “Crucifiqueu-
lo”. L’odi i la venjança guayen. El 
crucifiquem i el matem. Hem matat 
al Fill de Déu. La criatura mata al 
seu Creador. 

Però de la Creu no en surt un càs-
tig com era d’esperar. Des de la 
creu l’agonitzant pronuncia parau-
les de perdó: “Pare perdona'ls que 
no saben el què fan”. Al peu de la 
creu neix una Església amb Maria, 
la Mare i Joan, l’Apòstol. Neix una 
comunitat amb el segell de l’Amor 
que és capaç de perdonar l’imper-
donable. De la Creu brolla la Sal-
vació de Déu (la sang i l’aigua del 
costat del Crist mort): sang que 

serà l’Eucaristia (Preneu i beveu la 
meva sang); l’aigua que serà el 
Baptisme que ens fa fills de Déu. 

Mort i Vida en un sol instant. 

DISSABTE SANT 

Silenci! El rei dorm en l’obscuritat 
d’un sepulcre. 

VETLLA PASQUAL I PASQUA 

Han anat al Sepulcre i no l’han tro-
bat. Se’ls ha aparegut viu.  

L’Església es reuneix la nit del dis-
sabte per passar de la mort a la Vi-
da del Ressuscitat. Misteriosa-
ment, gratuïtament ens obre el ca-
mí de la vida eterna. L’Apòstol Pau 
ens diu que ja hem ressuscitat amb 

Crist. Al.leluia 


