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JORNADA DEL DOMUND 
 

El diumenge dia 24 se celebra la jornada del DOMUND 
(Diumenge Mundial per les Missions). La col·lecta serà, doncs, per 
a aquella intenció. Hi haurà sobres al final de l’església per qui vul-
gui col·laborar. Moltes gràcies. 
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La Mare de Déu de la Salut 

Mare de Déu i mare nostra 

El dia 11 de maig de 2008, la Mare de Déu de la Salut va ser pro-
clamada patrona del Bisbat de Terrassa per part de Mons. Josep 
Àngel Saiz Meneses, acte que es va celebrar a la Fira de Sabadell 
davant de prop d’un miler de fidels.  

L’advocació mariana de la Salut, que s’estengué per tot Catalu-
nya i el País Valencià durant els segles XV-XVII, es troba lligada 
quasi sempre a la presència d’un pou o una deu d’aigües miracu-
loses. I en efecte, la tradició religiosa diu que la imatge de la 
nostra patrona va ser trobada per un ermità quan anava a bus-
car aigua, qui la va col·locar en un altar de l’ermita dedicat a 
sant Iscle i santa Victòria, on s’atenia els afectats pel còlera. En 
l’acte celebrat a Sabadell, per cert, també l’aigua hi va ser pre-
sent mitjançant una pluja que es va poder sentir com una celes-
tial benedicció. La seva devoció va calar aviat entre la població 
que va interpretar la seva troballa com 
una gràcia especial de la Verge. Maria és 
invocada d’aquesta manera com a font de 
salut, font de salvació, perquè ens porta 
Jesús, el Salvador del món, tal i com lle-
gim a l’Homilia del dia de la seva procla-
mació (Butlletí del bisbat de Terrassa, 
núm. 5, (2008), pp. 207-211). 



A més, l’advocació mariana Salus Infirmorum expressa l’afecte maternal 
de Maria envers els malalts. Ella és font de totes les misericòrdies i de 
totes les gràcies medicinals i saludables. Tots els cristians, els ma-
lalts, els agents pastorals, professionals sanitaris i entitats dedica-
des al servei als altres, podem donar gràcies a Maria, que es fa pre-
sent en el cor adolorit dels homes i les dones que pateixen infonent-
los esperança i vida. 

Un dels textos més coneguts i populars és la Pregària a la Mare  
de Déu de la Salut, composta l'any 1928 pel P. Josep Franquesa, es-
pecialista en litúrgia, que va exercir el seu ministeri a Sabadell. Pos-
teriorment, ell mateix va anar retocant la lletra per millorar el seu 
contingut teològic. El text, que es troba esculpit en els murs del 
santuari, és així mateix l’Himne de la Mare de Déu de la Salut, del 
qual reproduïm la seva part final: 

 

Oh Mare nostra, Font de salut 

Mitjancera de totes les gràcies. 
Vós que congregàreu els deixebles 
en l’espera del do de l’Esperit Sant, 

ensenyeu-nos a viure en l’Església de Crist, 
que pelegrina a la diòcesi de Terrassa. 
Intercediu per nosaltres, fills vostres 
perquè en comunió de fe i de caritat 

anunciem la Bona Nova de l’Evangeli, 
i siguem en el món testimonis de Crist Senyor Nostre. 
Amén. 

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX 

AVISOS 

 
CATEQUESIS  

 

Es reactiven les inscripcions per a les catequesis de Postcomunió 
(de 9 a 13 anys) i de Confirmació (a partir de 2n d’ESO). 

 

MARE DE DÉU DE LA SALUT 
 

El dimarts dia 19 celebrem la Solemnitat de la Mare de Déu de la 
Salut, patrona de nostre Bisbat de Terrassa. Les misses tindran ho-
rari de diari, però ho celebrarem amb solemnitat. 

 

CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
 

El dimarts dia 19, a les 20 h, es reuneix el Consell Pastoral de la 
nostra Parròquia. Encomanem la seva tasca al Senyor. 

 

CELEBRACIÓ DELS NOUS NOMENAMENTS 
 

El diumenge dia 24, la Missa de 12 h a Sant Cebrià serà presidida 
pel bisbe titular de la nostra diòcesi, Mons. Josep Àngel Saiz  
Meneses, que celebrarà amb tots nosaltres el nomenament del  
nou rector de la Parròquia, Mn. Josep Maria Manresa i del nou vi-
cari, Mn. Albert Quílez. Estem tots convidats a participar de la ce-
lebració. 
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