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La Seu celebra la Festa de la
Puríssima a partir d'aquest dimecres

Els membres de la confraria de la Puríssima | Puríssima

Des de fa més de 500 anys, la confraria de la Puríssima organitza els actes de celebració de la
Festa de la Puríssima a la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. 

El programa d'enguany combina esdeveniments religiosos amb d'altres de caire més popular i
compta amb la col·laboració de diverses entitats manresanes. 

Així, del 29 al 7 de desembre es farà el rosari i la novena a la Immaculada i la missa amb Homilia i
cant dels Goigs a la Capella de la Puríssima (coneguda com a Capella dels Favets). Dimecres dia
6 de desembre es farà la Tradicional Passada de la bandera de la Puríssima amb un recorregut
que sortirà de la Basílica de la Seu i seguirà per carrers de la ciutat parant, també, a l'Hospital Sant
Andreu. A la Passada hi participaran els Trabucaires de Manresa, el grup de percussió Batrakes,
la Colla de Geganters i Grallers de Santpedor i l'Hereu i la Pubilla de la ciutat. 

Les celebracions clouran el divendres 8 de desembre amb una missa conventual solemne a la
Seu presidida pel rector de la Basílica i capellà de la Confraria de la Puríssima, Mn Joan
Hakolimana. La Capella de Música de la Seu acompanyarà la missa amb cants propis de la
festivitat, els Goigs de la Puríssima i la Salve popular. Finalment, es farà la Tradicional Processó per
l'interior de la Basílica. 

Programa

Del 29 de novembre al 7 de desembre
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- A les 18.30h, Rosari i Novena a la Immaculada 
- A les 19h, Missa amb Homilia i cant dels Goigs 

Lloc: Capella de la Puríssima, situada al claustres de La Seu. 

Dimecres 6 de desembre

- A les 10h, tradicional Passada de la bandera. Recorregut: des de la Basílica de la Seu, pels
carrers de la ciutat. 

Divendres 8 de desembre

- A les 11h, missa conventual solemne. Lloc: Basílica de la Seu. 
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