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FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

SEMANA SANTA
Dia 28 / 03/ 2021

DIUMENGE DE RAMS
Per tal de celebrar l’entrada triumfal de
Jesús a la seva ciutat de Jerusalem, i
tenint molt present evitar contagis per
Covid, aquest any es beneirà les palmes a
dins el temple i avans d’iniciar la missa
amb el ritus senzill. Es llegirà l’Evangeli,
es beneirà les palmes, sense aspersió de
l’aigua, i tot seguit iniciarem la missa.
11 hores, castellà.
12:30 hores, català.

Dia 02 / 04 / 2021
DIVENDRES SANT

Via Crucis

(matí)

Celebrarem el Via Crucis a dintre del
temple, i sense processó, com es demana
a la normativa de l’arquebisbat aquesta
Setmana Santa.
10 hores.

Liturgia de la creu

(tarda)

Es celebració sense missa, que aquest
any també tindrà la particularitat que no
es besarà la creu. Al final si es podrà
rebre la comunió.
17 hores.

Dia 01 / 04 / 2021
DIJOUS SANT

Misa de l’Amor Fratern
Ens trobarem per celebrar la misa en
record de la Santa Cena, on Jesús i els
seus deixebles varen viure un sopar ple
de contingut. Es demana que al acabar la
missa es faci la reserva del Santissim
sense processó. La adoració a la
Eucaristia que anomenem Hora Santa, no
la farem, encara a l’espera que el risc de
contagi sigui mes petit que no pas ho és a
dia d’avui.
20 hores.

Monument amb la reserva del Santissim
que es va preparar per la Hora Santa de
l’any 2011.
Foto : gentilesa Sr. Joan Amat.

Cuadre:
La Tradició:
Un noi jove de la terra, Diego Quispe,
que treballaba a les mines, va ser
perseguit pel capataç tota una nit, perquè
l’habien vist defensant a un altra
treballador. El volia castigar. Va ser
salvat miraculosament per Crist. No el
varen trobar. En aquest lloc.
L’endemà el noi va tenir una visió que
anés al poble proper i digués al capellà
que erigis una capella amb culte en
aquell lloc. Així ho va fer.
Avui hi ha un Santuari i una devoció
gran en aquest indret.

Dia 03 / 04 / 2021
VETLLA PASQUAL
Es beneirà el ciri Pasqual, pero no es
repartiran Candeles. I tampoc es farà
l’aspersió per tota l’església. Es renovarà
les promeses del baptisme.
20 hores

Dia 04 / 04 / 2021
PASQUA DE RESURRECCIO
Misses a les 11 hores i a les 12:30 hores.
Dia 05 / 04 / 2021
Dilluns de Pasqua

Señor de Huanca.
En Cuzco. El Perú.
Cristo Flajelado

Una sola missa a les 11 hores.

www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

