
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa d’actes 
 

DISSABTE DEL RAM, 13 D'ABRIL                                    
 
Dinar (Paella) de Germanor de Confraries a l'Escola Nova a 
les 13:00 h, obert a tothom i organitzat per la Comissió de 
Confraries. Venda de tiquets, Farmàcia Ca’n Justo.  
Preu: 10 €. Nins fins a 12 anys 5 € 
(Data màxima per inscriure's: 11-4-2019). 
Concert de Pasqua  de la Coral Llorencina a les 20:30 h a 
l'església. 
 

 
DIUMENGE DEL RAM, 14 D'ABRIL                                     

 
Benedicció dels Rams i Eucaristia Solemne, a les 9:00 h a la 
plaça des Pou Vell.  
L'església romandrà tancada fins el començament de 
l'Eucaristia Solemne. 
Un cop feta la benedicció dels rams, anirem en processó pel 
c/Pou, Abeurador, Església i Plaça Nova, per celebrar 
l'Eucaristia Solemne a l'església.   
Concert de la Banda de Música de Sant Llorenç, a les 10:30 h. 
a l'església. 

 Dotze Sermons, a les 20:00 h a l’església.  
 
 
DIMECRES SANT, 17 D' ABRIL          
                                

 Missa Crismal a la Seu de Mallorca, a les 19:30 h. 
(Aquest dia es suprimeix la missa a la parròquia).  
 

DIJOUS SANT, 18 D'ABRIL                                             
 

 Celebració del Sant Sopar, a les 18:30 h, a l’església.   
 

 Processó, a les 22:00 h. Itinerari: Església, Abeurador, 
Pou, Sant Llorenç, Santa Maria de Bellver, Carrerillo, 
Basílica Son Paretó, plaça Jaume Santandreu, Major i 
plaça Nova. 

 

 Pregària davant la Casa Santa, quan finalitzi la 
processó. 

 
 
 
 



 
DIVENDRES SANT, 19 D'ABRIL                                        

 

 Casa Santa, a les 9:00 h. Oberta per pregar.   
 

 Celebració de la Passió del Senyor, a les 18:00 h a 
l’església.  

 

 Davallament a l’església i Processó, a les 21:30 h. 
 

 Processó, a les 22:00 h. Itinerari: Rector Pascual, Creu, 
Alegria, Nou Santa Maria de Bellver, Major i Plaça Nova. 

 
DISSABTE SANT, 20 D'ABRIL                                                 
                                               

 Vetlla Pasqual, a les 21:00 h a l’església.    
 
DIUMENGE DE PASQUA, 21 D’ABRIL                                   
 

 Celebració de l’Encontre i Missa Solemne de Pasqua.  
A les 8:45 h, Centurions. 
A les 9:00 h, celebració de l’Encontre.  
 
Quan finalitzi la cerimònia dels Centurions, la Mare de Déu 
sortirà en processó des de la rectoria cap als carrers: Rector 
Pascual, Nou i Santa Maria de Bellver, i el Sant Crist ho farà 
pel carrer Major, per tal de celebrar l’Encontre davant el Bar 
Olímpic. Acte seguit, anirem tots plegats  a  celebrar la Missa 
Solemne a l’església.  
Pregam als nins i nines que acompanyin la Mare de Déu en 
Processó. 
 

DIUMENGE DE L’ÀNGEL, 28 D’ABRIL                                                                  
 

 Pancaritat a Son Vives.  Sortida a les 15:30 h des de 
l’església. Missa a les 16:30 h i berenar popular de “pa i 
taleca”. 

 
RECOMANACIONS: Es prega als veïnats i comerciants dels 
carrers per allà on transcorren les processons, que col·laborin 
il·luminant les façanes, que els confrares participants, tinguin 
cura amb la seva vestimenta i calçat, i que, en acabar les 
processons, tots els confrares i assistents entrin a la parròquia 
i participin de les pregàries finals. 

 


