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Tots Sants, els fidels difunts i el nostre Cementiri Parroquial 

 
Benvolguts feligresos, 
Fa ja cinc anys que vaig assumir la missió que el Sr. Bisbe de Terrassa em                
va encomenar de rector d’aquesta estimada parròquia de Sant Cebrià de           
Valldoreix. En aquests anys he pogut anar coneixent i treballant en les            
distintes realitats de la nostra parròquia. Una d’elles és el Cementiri           
Parroquial, que custodia les despulles mortals d’alguns avantpassats        
nostres que ens han precedit en la fe i que van ser cridats pel Senyor. 
 
Precisament, aquests dies s’escauen la festa de Tots Sants i la           
conmemoració dels fidels difunts. En ells tenim molt presents al nostre cor i             
en la nostra pregària al Senyor tots els nostres parents i benefactors difunts             
de la nostra parròquia, d’una manera especial els qui estan enterrats al            
nostre cementiri. Durant tot el cap de setmana resta obert el cementiri            
perquè els familiars puguin    
visitar-los, i a les    
celebracions de la Santa    
Missa els encomanarem   
d’una manera especial.   
També el dilluns 2, en     
acabar la Missa pels fidels     
difunts, anirem en processó    
al cementiri a resar un     
respons per als fidels    
sepultats allí. 
 



Però el fet que la nostra parròquia tingui un Cementiri Parroquial (molt            
poques en tenen encara), suposa per a mi també un deure de vetllar per              
la seva cura, a fi i efecte       
que en ell s’exerceixin les     
funcions a què està    
destinat. Per tant, amb el     
Consell Pastoral ens veiem    
en la necessitat de fer una      
posada al dia del Cementiri     
Parroquial, amb una   
actualització del Reglament   
(que datava del 1919 i     
pertanyia a l’antic   
Arquebisbat de Barcelona),   
l’elaboració d’un nou   
registre dels propietaris, i la     
constitució de la nova    
Junta, així com l’aprovació    
del modus operandi per la gestió del Cementiri.  
 
Però tota aquesta tasca necessària i urgent per a la bona gestió del nostre              
Cementiri Parroquial i pel record degut els nostres difunts, cal fer-la amb el             
vostre parer i ajuda. Per tant, convoco als propietaris dels nínxols i als qui              
hi tingueu alguna relació, a una Reunió que tindrà lloc el proper dijous 4              
de febrer de 2016 a les 19h. a la Sala Parroquial de Sant Cebrià de               
Valldoreix. És d’esperar que així puguem anar fent els passos pertinents           
per posar al dia aquest aspecte de la nostra parròquia. 
 
 
 

                         Mn. Josep M. Manresa, rector 

 
  



 

Avisos: 
 
● Missa Solemne presidida per Mn. Arturo: 
Avui, solemnitat de Tots Sants, a les 11h. a l’església de l’Assumpció            
ens presidirà la Santa Missa el nou prevere Mn. Arturo Fabregat, que            
durant sis anys ha estat col·laborant a la nostra parròquia, primer com            
a seminarista i darrerament com a diaca. Va ser ordenat sacerdot el            
passat 18 d’octubre a la Catedral de Terrassa de mans del Sr. Bisbe             
Mons. Josep Àngel Saiz, juntament amb altres cinc companys. El          
felicitem i l’encomanem a Nostre Senyor perquè sigui un sacerdot sant. 

 
● Presentació de l’Encíclica “Laudato si’”: 

Dijous vinent, dia 4 de novembre, a les 20h. a          
l’Auditori del Col·legi Europa, el nostre Bisbe de        
Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz, farà una       
presentació de l’Encíclica del Papa Francesc sobre       
la cura del cosmos, “Laudato si’”. La conferència és         
organitzada per la Fundació Charles Peguy. Us       
animem a venir, serà una bona oportunitat per a         
aprendre què ens diu el Sant Pare sobre la veritable          
ecologia integral.  
 

● Col·lecta del Domund: 
Hem recaptat i lliurat a les Missions la quantitat de 3.060 euros.            
Moltes gràcies per la vostra generositat. 



 
● Jornades “Transmet!”: 
Dissabte 7 i diumenge 8 es duen a terme a la diòcesi les IV Jornades               
Transmet!, per a la nova evangelització. Enguany aniran sobre el tema:           
“Missió de la família a la nova evangelització”,        
especialment la Conferència inaugural que     
impartirà dissabte a les 11h. a la Sala d’actes del          
Centre Borja el Sr. Cardenal de Barcelona       
Mons. Lluís Martínez Sistach, que ve de       
participar en el Sínode recentment celebrat a       
Roma.  
  

● Vida parroquial: 
El mes d’octubre s’ha posat en marxa ja tota la vida parroquial, d’una             
manera especial les catequesi de primera comunió, amb més de cent           
nens entre els dos cursos, i l’esplai dels dissabtes, els grups de            
joves dels divendres, etc. També enguany un grup de parroquians ha           
començat a preparar uns recessos d’Emaús, que es duran a terme           
durant el mes de gener, organitzats per la parròquia.  
Tot es posa en marxa, i moltes activitats us poden interessar. Per            
conèixer-les, només cal que doneu una ullada a la pàgina web:           
www.santcebriavalldoreix.org . 
 

● TV Sant Cebrià: 
També a la mateixa pàgina web podeu trobar l’enllaç per connectar           
amb la TV Sant Cebrià, que retransmet online (en streaming) la Santa            
Missa de la parròquia que se celebra diàriamente i els diumenges.           
Alguns dies ha fallat la connexió, però ara ja gairebé no falla mai. És              
una bona manera perquè els malalts i ancians que no poden venir,            
puguin seguir la Missa diària de la parròquia.  
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