
 

III CENTENARI DE LA CONGREGACIÓ DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS.  
Orde seglar dels servents de Maria 

BADALONA. 2023 

ACTES PROGRAMATS  

 

16 de febrer, dijous   
Al museu                            19’00 h. Inauguració de l’exposició “La Congregació dels Dolors de              
                                                             Badalona. 300 anys d’història” (fins el 26 de març) i   
                                                             presentació del llibre d’història de la congregació. 
 
 
 
17 de febrer, divendres  
A la capella dels Dolors   20’00 h. Missa dels set sants fundadors de l’orde dels Servents de   
                                                            Maria.  
                                             20’40 h. presentació de l’”Auca de la Congregació dels Dolors de         
                                                            Badalona” amb assistència dels autors, Pilarín Bayés i Joan   
                                                            Vilamala. 
 
 
23 de febrer, dijous  
Al museu                             19’00 h. Conferència “La Venerable i Discreta Congregació de la Mare  
                                                              de Déu dels Dolors. 300 anys d’història de Badalona”  a  
                                                              càrrec de Joan Rosàs, historiador i prior de la congregació. 
 
 
 
24 de febrer, divendres   
A la capella dels Dolors    19’30 h. Corona dels set dolors de Maria.  
                                              20’00 h. Missa del primer divendres  de quaresma. 
 
 
 
2 de març, dijous  
Al museu                             19’00 h. Conferència  “Interdependència sociològica entre la  
                                                             Congregació dels Dolors i la societat badalonina” a càrrec   
                                                             d’Àngel Acedo, graduat en humanitats i professor.  
 
 



 
3 de març, divendres  
A la capella dels Dolors    19’30 h. Corona dels set dolors de Maria.  
                                              20’00 h. Missa del segon divendres  de quaresma. 
 

 

9 de març, dijous 
Al museu                              19’00 h. Conferència  “La restauració del maniquí barroc  de la Mare 
                                                              de Déu dels Dolors de Badalona” a càrrec de Mireia Mestre,  
                                                               llicenciada en història de l’art i en belles arts i directora del  
                                                               Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya,  i Pere  
                                                               de Llobet, conservador-restaurador de suports de fusta del  
                                                               MNAC. 
 
 
 
10 de març, divendres   
A la capella dels Dolors    19’30 h. Corona dels set dolors de Maria.  
                                              20’00 h. Missa del tercer divendres  de quaresma. 
                                              20’30 h. Concert a la llum de les llànties “Stabat mater” de Pergolesi,  
                                                              a càrrec de Gisela Parodi, soprano i Nàdia Ruseva, mezzo;  
                                                              organista Pere-Mateu Xiberta (a la nau principal de Santa  
                                                              Maria). 
 
 
17 de març, divendres 
A Santa Maria                     19’00 h. Corona dels set dolors de Maria.  
                                              19’30 h. Missa del quart divendres  de quaresma. 
                                              20’00 h. Vestició de la Mare de Déu amb la representació del   
                                                              “Retaule i Misteri de Santa Maria Vestida de Dol” 
 
 
 
19 de març, diumenge. III centenari de la fundació de la Venerable i Discreta Congregació. 
A la rectoria de Sta. Maria  9’30 h. Recepció de Congregacions dels   Dolors de Catalunya. 
Al campanar                          9’45 h. Repic de campanes. 
A Santa Maria                      10’00 h. Missa solemne concelebrada en acció de gràcies pels 300   
                                                               anys. Amb l’assistència del delegat del prior general de  
                                                               l’orde dels servents de Maria. 
Al museu                               11’20 h. Visita dels congregants a la ciutat romana i  a l’exposició    
                                                               dels 300 anys.    
                                                 12’00 h. Assemblea anual de les Congregacions de Catalunya     
                                                                presidida  pel delegat del pare general de l’orde dels      
                                                                servites i tot seguit dinar de germanor. 
 
 



 
24 de març, divendres  
A la capella dels Dolors    19’30 h. Corona dels set dolors de Maria.  
                                              20’00 h. Missa del cinquè divendres  de quaresma. 
                                              20’30 h. Acatist ecumènic a la Mare de Déu. 
 
 
26 de març, diumenge 
A la capella dels Dolors      10’30 h. Visita guiada a les dependències de la Congregació dels   
                                                               Dolors (cal inscripció prèvia al museu). 
                                   11’00 h. Visita guiada a les dependències de la Congregació dels  
                                                               Dolors (cal inscripció prèvia al museu). 
 
 
31 de març, divendres   
Als carrers de Dalt la Vila  18’45 h. Cant dels escolanets als altarets dels set dolors.  
                                               19’15 h. Processó de la Mare de Déu dels Dolors.  
A Santa Maria                      20’00 h. missa i vespres de santa Maria al peu de la creu. 
 
 
 
6 d’abril, Dijous Sant 
A Santa Maria                       12’00 h. Àngelus cantat davant la Mare de Déu dels Dolors. 
                                                 19’00 h. Missa de la Cena del Senyor.  
                                                 21’00 h. Processó dels misteris  pels carrers de la ciutat. 
 
 
 
7 d’abril, Divendres Sant 
A Santa Maria                        12’00 h. Corona dels set dolors de Maria  i conclusió del septenari. 
 
 
8 d’abril, Dissabte Sant 
A l’església dels Carmelites. 19’00 h. Sermó de la Soledat i corona dels set dolors de Maria. 
 
 
 
9 d’abril. Diumenge de Pasqua 

A Santa Maria                         11’30 h. Processó de l’Encontre i missa solemne de Pasqua.  

 

Durant el temps de Pasqua al monestir de Sant Jeroni de la Murtra i a les dependències de la 
Congregació  dels Dolors es podrà visitar una exposició d’imatges de la Verge dolorosa. 

 



 

Aquestes activitats es porten a terme gràcies a la col·laboració de: 

 

 

  

POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA 

  

MUSEU DE BADALONA 

 

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE BADALONA 

 

 

Organitza:    

 Venerable i Discreta Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Badalona. 
 Orde seglar dels servents de Maria 
 Carrer del Temple.  08911 Badalona 

 
 

 

 

 

  


