
Organitzen: Comissió de Confraries i Parròquia
Col.labora: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

SETMANA SANTA i PASQUA 2012
Sant Llorenç des Cardassar



La parròquia i les confraries vos animam a participar a la Setma-

na Santa, tant a les celebracions litúrgiques com a la religiositat po-

pular expressada en les processons. Una cosa i altra ens han de des-

pertar la sensibilitat davant la passió de Jesús, que continua viva en el 

sofriment i dolor de les persones  del nostre temps i del món d’avui. 

No podem oblidar els països assotats per violències i guerres, les persones 

que passen fam en el món o viuen en la misèria més absoluta, i les famílies del 

nostre entorn europeu que, degut a l’actual crisi, s’acosten a situacions de po-

bresa. I per descomptat els malalts, els qui es troben sols i experimenten qualse-

vol casta de mancança.

 

Identificar-nos amb Jesús que pateix, és fer-nos ressò, com Ell, de les ne-

cessitats del nostre temps i mirar d’aconseguir millors condicions de vida 

per tots i totes. Jesús és sensible amb tots, es compromet amb tots  i la mort 

en creu, fruit dels poder egoistes del món, és el preu que ha de pagar. Però 

d’aquesta manera s’expressa l’Amor del Déu que estima, salva i fa viure. 

 

El nostre agraïment més sincer a tots els organitzadors i col·laboradors.!

La Parròquia. 

Salutació



Programa d’actes

DISSABTE DEL RAM, 31-03-2012

	 •	CONCERT	DE	LA	BANDA	DE	MÚSICA,	a	les	20:30	hores	a	l’Església	de	Sant	Llorenç.

DIUMENGE DEL RAM, 01 D’ABRIL

	 •	BENEDICCIÓ	DELS	RAMS	I	EUCARISTIA	SOLEMNE,	a	les	10:00	hores	a	Sa	Plaça	de	
l’Església.

	 •	DINAR	DE	GERMANOR	DE	CONFRARIES:	a	les	13:00	hores	al	Bar	Sa	Plaça
   Obert a tothom i organitzat per la Comissió de Confraries. 
   Venda de tiquets a la Tercera Edat.
   Menú 20 Euros: Entrants, Rellom (salses a triar), Postres, vi, aigua i cafè.
   Data màxima per apuntar-se: 28-03-2012 (Places limitades a 60 persones).

	 •	CELEBRACIÓ	DELS	12	SERMONS	I	EUCARISTIA,	a	les	19:30	hores	amb	la	participació	
de les confraries. 

	 •	CONCERT	DE	LA	BANDA	DE	MÚSICA	i	CORAL	DE	LA	GENT	GRAN	DE	SA	COMA	
a	les	20:30	hores	a	Sa	Coma

DIMECRES SANT, 04 D’ABRIL

	 •	MISSA	CRISMAL,	a	la	Seu	de	Palma	a	les	19:30	hores.

   (Aquest dia es suprimeix la missa a la parròquia)

DIJOUS SANT, 05 D’ABRIL

	 •	CELEBRACIÓ	DEL	SANT	SOPAR:	a	les	19:30	hores	a	l’església.

	•	PROCESSÓ:	a	les	22:00	hores	pels	carrers	Església,	Abeurador,	Pou,	Sant	Llorenç,	Santa	
Maria	de	Bellver,	Carrerillo,	Basílica	Son	Peretó,	Plaça	Jaume	Santandreu,	Major,	Plaça	
Nova.

	 •	PREGÀRIA	A	LA	CASA	SANTA:	en	acabar	la	processó.



DIVENDRES SANT, 06 D’ABRIL

	 •	CASA	SANTA:	Oberta	per	pregar	des	de	les	9:00	hores.

	•	CELEBRACIÓ	DE	LA	PASSIÓ	DEL	SENYOR:	A	les	18:30	hores	a	l’església.

	•	DAVALLAMENT	A	L’ESGLÉSIA	I	PROCESSÓ:																																																																																
a	les	21:30	hores	pels	carrers	Rector	Pascual,	Nou,	Carrerillo,	Basílica	Son	Peretó,															
Mossèn	Galmés,	Camp	Rodó,	Major,	Plaça	Nova.

DISSABTE SANT, 07 D’ABRIL

	 •	Vetlla	Pasqual:	a	les	20:30	hores	a	l’església.

DIUMENGE DE PASQUA, 08 D’ABRIL

	•	CELEBRACIÓ	DE	L’ENCONTRE	I	MISSA	SOLEMNE	DE	PASQUA.	

  A les 9:00 hores a Sa Plaça de l’Església. Una vegada acabada la cerimònia dels centurions, 
la Mare de Déu partirà de ca Ses Monges acompanyada per la banda de música i públic en 
general.

DIUMENGE DE L’ANGEL, 15 D’ABRIL

	 •	PANCARITAT	A	SON	VIVES.	Partida	a	les	16:00	hores	des	de	l’església.																												
Missa	a	les	17:00	hores	i	berenar	popular.

   (Aquest dia es suprimeix la missa del vespre a la parròquia)

DIUMENGE 29 D’ABRIL

	 •	EUCARISTIA	AMB	MOTIU	DE	LA	COMMEMORACIÓ	DELS	25	ANYS	DE	LA						
CONFRARIA	DE	LA	VERGE	DOLOROSA,	a	les	12:15	hores	a	l’església.

	•	DINAR	COMMEMORATIU	DELS	25	ANYS	DE	LA	CONFRARIA	DE	LA	VERGE		
DOLOROSA,	a	les	13:30	hores.

   Obert als confrares de totes les confraries i als seus acompanyants,                                             
organitzat per la confraria de la Dolorosa. A l’Escola Nova a les 13:30 hores.                                                  
Venda de tiquets a totes les confraries. 

  Menú 5 Euros: Torrada Popular, Postres, vi, aigua i cafè.

   Data màxima per apuntar-se: 20-04-2012.


