
DIJOUS SANT, 13 d’abril: 
 Recordeu que no hi ha missa de les 8 del matí. 

 A les 18:00: Missa del Sant Sopar (castellà). 

 A les 20:00: Missa del Sant Sopar i reserva solemne del Santíssim. 

 A les 23:00: Hora Santa de pregària a la capella del Santíssim. 

 L’església romandrà oberta fins la una de la matinada. Recordeu que 

el Divendres Sant no hi ha Monument i el sagrari és buit. El Divendres 

Sant es commemora la mort de Crist i, per això, aquest dia no se 

celebra missa, ni s’adora el Santíssim Sagrament. 
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DISSABTE DE RAMS, 8 d’abril: 
 A les 8 del matí missa. 

 A les 19h (castellà) i 20h: A la vigília no hi ha benedicció de rams. 
 

DIUMENGE DE RAMS, 9 d’abril: 
 A les 9:00: Benedicció de rams i Missa. 

 A les 10:30: Benedicció de rams i Missa (castellà). 

 A les 12:00: Gran benedicció de rams a la Pl. Francesc Macià, 

processó cap a l’església i Missa. 

 A les 16:30: Processó de l’Hermandad de Nuestro Padre Jesús de 

las Penas y Nuestra Señora del Consuelo. 

 A les 18:30: Rosari i Viacrucis. 

 A les 19:30: Benedicció de rams i Missa. 

Dilluns, dimarts 

i dimecres sant: 

 A les 18:30: Rosari, Viacrucis i 

Missa. 

Dilluns sant, 10 d’abril: 

 8:00 Missa. 

 Missa Crismal a la Catedral de 

Tarragona a les 10:30. 

 Stabat Mater de Pergolesi. 

Cantat pel Cor d’Infants i Coral 

Polifònica del Vendrell, sota la 

direcció del mestre Joan Toldrà. 

A les 20:00. Entrada Lliure. 

Dimecres sant, 12 d’abril: 

 8:00 Missa. 

 A les 19:30. Missa i en 

f inal i t zar  h i  haurà les 

Confessions. 

 

PASQUA DE RESURRECCIÓ, 16 d’abril: 
 

Dissabte a les 23h: SOLEMNE VETLLA PASQUAL 
 

Diumenge de Pasqua:  

Nota.- no hi haurà Missa de 9h. 

 A les 10:30: Missa (castellà).  

 A les 12:00: Solemne Missa. 

 A les 19:30: Missa.  
 

Dilluns de Pasqua 
 A les 10h i a les 19:30: Missa. 

DIVENDRES SANT, 14 d’abril: 
 A les 10h: Ofici de lectura. 

 A les 11h: Viacrucis. 

 A les 17h: Celebració de la mort (castellà). 

 A les 19h: Celebració de la mort del Senyor. 

 A les 22h: Processó del Silenci. En acabar 

el Cor Orfeó Parroquial cantarà el Miserere. 

Horari dels oficis de Setmana Santa 

DISSABTE SANT, 15 d’abril:  
 A les 11:00 Ofici de lectura i ofrena floral a 

la Mare de Déu de la Soledat. 

DIVENDRES, 7 d’abril: 
Al vespre, després del rosari i del Viacrucis, 18:30, se celebrarà la 

missa amb la imatge de la Mare de Déu de la Soledat a l’altar major. 

Després es farà una conferència a la sala d’actes de la rectoria. 

 Els Campaners faran el toc de les Matraques del campanar propi del divendres Sant en substitució de 

les campanes que romanen en silenci fins la Vetlla Pasqual. El toc de les matraques es farà anunciant un 

quart d’hora abans el res del Via Crucis i la Celebració de la mort del Senyor del Divendres Sant. 



 

Diumenge de Rams 
 A les 12:30: Benedicció de rams i Missa. 
 

Diumenge de Pasqua 
  A les 12:30: Solemne Missa de Pasqua.  

   Església de  
Sant Vicenç  
de Calders 

 

Diumenge de rams: 
  Vigília (dissabte) a les 19:00 (no hi ha be-

nedicció de rams a la vigília). 

  10:30: Benedicció dels rams a la plaça 

de les Palmeres i Missa. 
 

Dijous Sant: 
20:00: Missa de la Cena del Senyor. 
 

Divendres Sant: 
11:00: Viacrucis. 

19:00: Celebració de la mort del Senyor. 
 

PASQUA DE RESURRECCIÓ: 

Dissabte a les 20:30: VETLLA PASQUAL 
 

Diumenge de Pasqua: 

Missa a les 10:30 i 20:00. 

    Església de  
Sant Salvador 

de mar 

Celebracions a les 

residències 
 

 A la Muntanyeta : Missa el dimarts de 4 

d’abril, a les 5 de la tarda. 

     Celebració de la Paraula el diumenge de 

Pasqua al matí. 

 A la Policlínica: Missa el dimarts sant 11 

d’abril a les 10 del matí. 

     Celebració de la Paraula el diumenge de 

Pasqua al matí. 

 A l’Hospital comarcal: 

Celebració de la Paraula el diumenge de 

Rams i el diumenge de Pasqua a les 12h a 

la capella. 

        Celebracions 

Penitencials a les 

parròquies del 

Baix Penedès. 
 

NOTA: El divendres 7 

d’abril, (divendres abans de Setmana 

Santa) al Vendrell, de 9h a 13h, hi 

haurà a l’església parroquial els 

sacerdots per atendre confessions. 

 31 de març: La Bisbal del Penedès 

a les 18:00. 

 4 d’abril: L’Arboç a les 20:00. 

 5 d’abril: Calafell poble a les 

18:30; Bonastre a les 18:00; Bellvei 
a les 20:00.  

 6 d’abril: Santa Oliva a les 19:00; 

Banyeres a les 20:00.  

 7 d’abril: Calafell platja a les 18:30; 

Les Peces a les 18:00; Albinyana a 
les 19:00. 

 Dilluns Sant: Llorenç del Penedès 

a les 20:00; Sant Jaume dels 
Domenys a les 19:00. 

 Dimarts Sant: Segur de Calafell a 

les 19:45. 

 Dimecres Sant: Cunit a les 18:00; 

Coma-ruga a les 19:00;  El Vendrell 
a les 20:00 just després de la missa 
es faran les confessions. 

  
 Que tots els fidels preparin i rebin 

el sagrament de la Confessió en 

aquests dies de Setmana Santa. Que 

sigui una veritable reconciliació amb 

Déu. El sagrament de la Penitència no 

és només confessar els pecats sinó 

celebrar el perdó ple d’amor, 

comprensió i misericòrdia que ens 

ofereix Déu nostre Senyor. 
 

 Via Crucis Jove: Dimarts Sant 

es farà el Via Crucis Jove Arxiprestal a 

les 21:45 amb el recorregut de la 

parròquia de Bellvei fins l’església del 

Castell de Santa Oliva.  

Més informació a http://ssalvador.vendrell.arqtgn.cat/ 

Nota: totes les celebracions són en 

català a l’església de les Palmeres. 


