
COM VIURE AQUESTA SETMANA SANTA A CASA 
 

 

DIUMENGE DE RAMS 
 

Penjar en un lloc visible de la casa unes fulles de llorer (les que es fan servir per cuinar) o 
un cartell amb un dibuix d’una palma o al·lusiu a la Setmana Santa (si teniu nens a casa 
el poden fer ells).  

 
DIJOUS SANT 
 

A l'hora del sopar es pot posar a la taula un pa i una copa de vi, recordant el Sopar de el 
Senyor. Podem llegir el passatge evangèlic del lavatori de peus (Jn 13,1-20) o de la 
Institució de l'Eucaristia (Mt 26, 17-29) i resar junts el Pare nostre donant gràcies a Déu 
pels regals que aquest dia commemorem: l'Eucaristia, el Sacerdoci i l'Amor Fratern. 
 
DIVENDRES SANT 
 

Col·locar en un lloc significatiu de la casa una Creu. Si no es té, pot preparar-se d'una 
manera senzilla com a activitat familiar.  
 

Ens podem ajuntar al voltant d'ella escoltant algun relat de la Passió de el Senyor, 
guardant una mica de silenci i pregant pels crucificats que segueixen patint avui a la 
Creu, especialment els malalts de coronavirus i les seves famílies, i concloent amb la 
pregària del Pare nostre. 
 

També podem fer un viacrucis per casa dibuixant les 14 creus de les estacions en papers 
que podem penjar a diferents punts. Podem oferir cada estació per una necessitat o 
persona.  
 
DISSABTE SANT  
 

A la nit es pot encendre una espelma, deixant tota la casa a les fosques, i fer un moment 
en silenci descobrint que és Crist qui espanta la foscor. Som fills de la Llum i vam trobar en 
Crist la nostra llum perquè ha ressuscitat i ha vençut la mort. Podem concloure cantant junts 
l'Al·leluia Pascual: és la Pasqua del Senyor, el seu pas per les nostres vides.  
 

Aquesta llum la podem deixar col·locada prudentment a les nostres finestres com a símbol 
d’esperança i alegria.  
 
DIUMENGE DE RESURRECCIÓ 
 

Al migdia amb el toc de les campanes ens unirem tots en el rés del Regina Coeli, pregant 
units amb Maria pel cessament de la pandèmia i perquè l'Alliberament que ens ve de la 
Pasqua pugui omplir-nos de pau i goig. 
 

Pels més petits es poden amagar ous de xocolata per casa i jugar a trobar-los.  
 

No us oblideu de felicitar la Pasqua del Senyor a tots els vostres familiars i amics, tot 
desitjant que estiguin bé de salut i esperit!  
 
  CADA DIA 
 

      - Seguir la Missa per TV, radio o internet. 
      - Lectura i meditació de l’Evangeli de la missa del dia. 
      - Pregar amb la Litúrgia de les Hores. 
 

http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/search/label/Semana%20Santa
https://www.abadiamontserrat.net/(S(og2pckvxapjbzuitv0abc205))/App_Themes/White/Documents/Noticies/catala/pastoral3.pdf
http://devocionari-catala.blogspot.com/2012/02/regina-coeli.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/guia-serveis-religiosos-tele-radio-internet
http://evangeli.net/evangeli/
http://www.liturgiadeleshores.cat/menu.php

