
 
 

 

Full Parroquial 

Sant Cebrià de Valldoreix 

 18 de Març                                   Full 122                      Diumenge V Quaresma 
 

“Crist ens convida a viure amb Ell la Pasqua” 
 

Benvolguts feligresos, 
 
D'aquí a una setmana celebrarem el      
Diumenge de Rams i de nou ens       
disposarem a viure la Setmana Santa. Us       
dic viure, a banda que també us podria dir         
que la celebrem, amb la intenció      
d'animar-vos a preparar els cors per      
acompanyar vivament el Senyor en aquest temps. La Setmana Santa          
és el moment litúrgic més intens de tot l'any i per "viure-la" cal que li               
donem a Déu el primer lloc. I com? Doncs participant en tota la riquesa              
de les celebracions pròpies d'aquest temps litúrgic amb un cor disposat           
a acompanyar Jesús. La pregària i els petits sacrificis, així com rebre el             
Sagrament de la Penitència en aquests dies, són la manera de           
correspondre a l'Amor que Crist ens ha tingut entregant la seva vida            
per salvar-nos. 
 
Us animo doncs a viure aquestes festes amb un cor obert a rebre amb              
humilitat el perdó de Déu per morir al pecat i, amb joia i agraïment              
ressuscitar després amb Crist el dia de Pasqua 
 

Mn. Josep M. Manresa, rector 
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Avisos 
 

● Dilluns 19, Solemnitat de Sant Josep: espòs de la Verge Maria,           
pare virginal de Jesús, patró de l’Església universal. La Missa          
solemne serà a les 9:15h., com tots els dilluns. 

 
● Celebració de la Penitència: Com a culminació del        

temps de la Quaresma, l’Església ens ofereix el        
Sagrament del Perdó. Enguany serà aquest dijous       
22 de març a les 20:30h. També trobareu el         
mossèn disponible per confessar a hores adients.  

 
● Diumenge de Rams: Es fa la benedicció dels Rams a totes les            

misses a fora de l’església i seguidament entrem en processó a           
l’església per celebrar la Missa de la Passió del Senyor. 

 
● Dimarts Sant, Missa Crismal a Terrassa: a les 11h, a la Catedral            

de Terrassa se celebra, com cada any, la Missa Crismal, on el Sr.             
Bisbe beneeix els Sants Olis per a l’administració dels sagraments          
i on els preveres renoven les seves promeses sacerdotals. 

 
● Dijous Sant, Adoració tota la nit: després de la Missa de la            

Cena del Senyor, reservarem a Jesús Eucaristia al Monument, i          
allí quedarà fins Divendres Sant a les 17 h, que tindrem l’ofici de la              
Mort del Senyor. Hi haurà torns de vetlla, perquè puguem          
acompanyar Jesús, recordant les hores que va patir per nosaltres.          
Que el Senyor no ens pugui fer aquella queixa que va dirigir a             
Pere, Jaume i Joan: “No heu pogut vetllar amb mi ni una hora?”. 

 
● Vetlla Pasqual: La Vetlla Pasqual és la celebració litúrgica més          

important de l’Any: celebrem la Resurrecció del Senyor, que ha          
il·luminat definitivament tota la història de la Salvació, i renovem          
les nostres promeses baptismals. Magnífica vetlla!!! Fem un esforç         
per participar-hi tots els que puguem. 
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● Octava de Pasqua, Festa de la Divina Misericòrdia: El         

Diumenge II de Pasqua és anomenat també de la Divina          
Misericòrdia, tal com el Papa Joan Pau II va proposar, seguint les            
revelacions del Senyor a Santa Faustina Kowalska. És un dia per           
demanar que l’alegria de la Resurrecció del Senyor arribi a tothom,           
també als no creients.  

 
● Diumenge 15 d’abril, Trobada Parroquial: Un dia per        

conèixer-nos millor, compartir i passar una bona estona gaudint         
d’una arrossada. T’esperem!!! Més informació a la web. 

 
● 20 de maig, al Santuari de la Mare de         

Déu de la Salut: Celebrem el 10è       
aniversari de la Proclamació de la Mare de        
Déu de la Salut com a Patrona del nostre         
Bisbat de Terrassa. A les 17h hi haurà la         
Missa amb el Sr. Bisbe. Tots hi som        
convidats!! 

 
● Colonies d’estiu per nens i nenes de       

Primària, organitzades per l’Esplai Sant     
Cebrià. Del 10 al 15 de juliol.  

 
● Del 23 al 29 de Juliol, Pelegrinatge diocesà de joves a Loiola i             

Javier.  Contacte: 685 16 86 26 (Jacob) 
 

● Vida parroquial i TV Sant Cebrià: A la parròquia hi ha moltes            
activitats que us poden interessar, que trobareu a la pàgina web:           
ww.santcebriavalldoreix.org. També a la pàgina web trobareu       
l’enllaç per connectar amb la TV Sant Cebrià, que transmet online           
(en streaming) la Santa Missa diària i dominical de la parròquia. És            
una bona manera perquè els malalts i ancians puguin seguir la           
Missa diària de la parròquia.  
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PARRÒQUIA DE VALLDOREIX 
SETMANA SANTA 2018 

 Sant Cebrià L’Assumpció 

Celebració del Perdó Dijous 22/3 a les 20:30h.  

DIUMENGE DE RAMS 
EN LA PASSIÓ DEL 

SENYOR 
(Benedicció Rams 
a totes les Misses) 

Dissabte : 
19  Missa 

Diumenge: 
10 Missa 

12:30 Missa 
20 Missa 

11 Missa 

Dilluns, dimarts 
i dimecres Sant 

9:15 Missa   

DIJOUS SANT 

17:30-19 Confessions 
20 Missa “in Coena Domini” 

23 Hora Santa 
(Torns d’adoració tota la nit) 

 

DIVENDRES SANT 
9  Laudes i 10  Via Crucis 

(Torns d’adoració fins...) 
17  Ofici Mort del Senyor 

 

DISSABTE SANT 
VETLLA PASQUAL 

10  Laudes 
22 Vetlla Pasqual 

 

DIUMENGE DE 
PASQUA 

(No hi ha Missa a les 10h.) 
12:30 Misa 
20 Missa 

 
11 Missa 

Dilluns de Pasqua 12 Missa  
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