
B envolguts: Durant la Quaresma 
l’Església ens crida a la conversió.  
En realitat aquesta crida és una cons-

tant en la vida de tot cristià, no només en 
aquest temps, però ‘ès cert que durant la 
Quaresma som interpel·lats especialment a 
viure aquest procés de canvi d’una manera 
més seriosa i responsable, des de que el di-
mecres de cendra ens van posar la cendra 
amb les paraules: “Converteix-te i creu amb 
l’Evangeli”. Per a Jesús la conversió consis-

Convertiu-vos, que el Regne del 
cel és a prop (Mt 4,17)
VIURE LA QUARESMA EN TOT EL SEU SENTIT 

Breus

Presentació del llibre  
d’Antoni Macaya “Un 
latido en la tumba”
El dimarts 2 d’Abril tindrà lloc la 
presentació del llibre UN LATIDO 
EN LA TUMBA, escrit per Antoni 
Macaya, diàca permanent de la 
nostra parròquia. Aquest llibre et 
farà conèixer a fons el moment més 
important de la història: el moment 
en què el cor de Jesús va tornar a 
bategar, el diumenge 5 d’abril de 
l’any 33 de la nostra era. El cor de 
Jesús segueix bategant i batega 
ara amb més intensitat, amb més 
amor que quan va ressuscitar 
perquè és cor humà i sap que torna 
aviat.

Dimarts 2 d’Abril, 20 h
European International School 
of Barcelona, Pla del Vinyet 110, 
08172, Sant Cugat del Vallès

II Trobada Parroquial
12 de Maig

El 12 de Maig vinent, diu-
menge, tindrem la II Trobada 
Parroquial. Serà a la Plaça 
Casa de Cultura de Valldoreix 
(al costat del Casal d’Avis, al 
carrer Tibidabo). El preu del 
menú serà de 10 euros els 
adults i 6 euros els infats (a 
partir de 12 anys) i inclourà 
amanida, plat de paella mix-
ta, aigua, pa, vasos i coberts. 
Els refrescos com Coca-cola, 
Fanta, sucs, etc. es vendran 
a part. Per tal que ens pu-
guem organitzar-nos millor, us 
preguem que us apunteu tan 
aviat com sapigueu que vin-
dreu. Ho podeu fer a través de 
la web de la parròquia.
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Alguns consells per aquest temps de Quaresma:

1. PREGUNTA’T quin lloc té Déu en el teu temps
2. IDENTIFICA les teves temptacions i pensa com vèncer-les.
3. SERVEIX als altres avui, presta’t a fer el que ningú vol, el que costa.
4. RESA a Déu amb la confiança d’un nen que demana al seu Pare.
5. PRESENTA el cor a Déu i deixa’l entrar.
6. BUSCA què necessites per ser feliç. On busques la teva felicitat?
7. PERDONA a l’altre, a tu mateix i a Déu.
8. ESTIMA no només al que t’ho posa fàcil sinó a qui més et costa.
9. SURT de la teva comoditat per apropar-te als teus germans.
10. QUI és Jesús per a tu? Quin lloc té en la teva vida?
11. REVISA les teves prioritats. Com les ordenes?
12. MIRA amb el cor la relació dels altres amb Déu, no jutgis.
13. REGA la teva fe amb la paraula de Déu perquè doni fruit. 
14. PERDONA a aquesta persona que et posa nerviós, que et fa enfadar, a la 

qual guardes rancúnia.
15. REVISA si has fet un déu a la teva mida, un déu de lleis còmodes.
16. DEIXA que Déu estimi els altres a través teu.
17. ADORA DÉU, troba un moment en el teu dia per anar al sagrari.
18. ACCEPTA l’incomprensible i immens amor de Déu per tu.
19. POSA el teu patiment davant de Déu i demana-li que t’enforteixi.
20. COMPARTEIX la teva fe. 
21. NO CALLIS el missatge de Déu amb el missatge del món.
22. DESLLIURA’T del pecat, posa la teva ànima en pau, confessa’t.

teix en el canvi del cor, i és una cosa essencialment interior, encara que pot 
tenir i té expressions externes. Es fonamenta sobretot en dirigir la mirada 
a Déu i obrir el cor al desig de participar en l’amor sobrenatural de la vida 
trinitària. Jesús convida a la conversió no només als publicans i prostitutes, 
que romanien al marge de la comunitat salvífica, sinó també als fariseus i 
persones riques observants de la Llei. Jesús situa a tot home, bo o delin-
qüent, davant la necessitat de convertir-se al Regne de Déu. És una tasca 
que necessita la gràcia i es realitza quan responem a la crida de Déu i Ell, ac-
tua en cada un dels passos que donem en el nostre retorn cap a Ell, per això 
no podem deslligar la conversió de la vida del cristià del seu únic fi: estar en 
comunió amb Crist per participar en plenitud de la vida cristiana i la perfecció 
de la caritat. Conversió i penitència han de ser per a nosaltres motiu d’alegria 
perquè ens porten al goig de la vida en Crist. 

Mn. Josep Maria Manresa, rector.



Enguany el grup d’Universitaris 
de Sant Cebrià anomenat 
“Moving Forward” hem posat 

en marxa la recuperació d’una de 
les més belles i antigues devocions 
catòliques que ha brollat del poble 

Torna el Via Crucis pels carrers de Valldoreix i Mira-sol
EL GRUP D’UNIVERSITARIS DE LA PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ RECUPERA  
AQUESTA ANTIGA I BELLA  DEVOCIÓ CATÒLICA

Mi vivencia de Emaús
TESTIMONI  RECÉS D’EMAÚS

Quiero compartir con vosotros como he 
vivido y lo que ha significado para mí el 
retiro de Emaús. Acudí a este retiro por 
mi hija, una niña de 16 años que desde 
hace algo más de un año siente muy de 
cerca a Jesusito, como dice ella y que 
tira de nosotros, sus padres, para que la 
sigamos en su Fe. Un día me dijo “mamá 
tienes que ir a Emaús” y le doy mil gra-
cias por conseguir que fuera. Siempre 
he querido tener Fe verdadera, es de-
cir, no la que se tiene con la cabeza sino 
con el corazón y pensé que en Emaús 
podía conseguirla si iba con el corazón 
abierto. El retiro es increíble, las mujeres 
que conocí son maravillosas, llenas de 
amor, fuerza, dulzura y alegría. Solo por 
eso merece la pena ir, pero lo más fuerte 
es que realmente, de diferentes formas y 
en diferentes momentos sentí que Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba allí, 

a nuestro lado, oyendo y concediendo 
peticiones y es de verdad, lo supe!!!
Cuando salí, me sentía renovada, con 
paz y muy feliz. El reencuentro con mi 
familia fue precioso, a los tres nos bri-
llaban los ojos y teníamos una enorme 
sonrisa. Y en estos días que han pasa-
do, he visto como la Fe ha cambiado 
mi forma de ver y sentir las cosas, las 
personas y las situaciones, no de una 
manera tremenda sino en pequeños 
detalles. Doy gracias a Dios por haber-
me dado este Don y este gran regalo, 
a las organizadoras y participantes por 
hacerme vivir esos preciosos momentos 
y también, como dije al principio, a mi 
querida hija. Ir a Emaús, no os lo podéis 
perder. 

Mamen Méndez

Per Jacob Espin 
Resp. Moving Forward, 
Joves Sant Cebrià
Tel. 685 16 86 26

sant de Déu en el seu afany de reproduir els misteris de la passió i mort 
de Jesucrist: el Via Crucis pels carrers. Aquest primer Via Crucis de 
llarga distància, després de molts anys, serà el Divendres Sant (19 
d’Abril) a les 10:30 h i farà el recorregut des de l’església de la Mare 
de Déu del Carme fins a la parròquia de Sant Cebrià. Aquest any, per 
ser el primer després de molts, cal fer una petita inversió en material. 
Les despeses previstes són les següents: Megafonia i música: 500€, 
Corretges i vestiments portants del Sant Crist: 1.300€, Construcció 
del pas de la Verge dels Dolors: 300€, Restauració Verge dels Dolors: 
800€, Impressió llibrets de cants: 100€. És un presupost de 3000 eu-
ros, segons com es miri no es massa però a hores d’ara s’ha convertit 
en el primer obstacle amb el qual ens trobem desde que vam decidir 
tirar endavant la iniciativa, doncs supera en molt el nostre presupost.
Ens dirigim a vosaltres, feligresos, membres d’aquesta gran família 
que és la parròquia, amb la intenció no tant de demanar-vos diners sinó de donar-vos l’oportunitat de ser, amb 
la vostra col·laboració econòmica, benefactors d’aquest primer Via Crucis pels carrers que, si Déu vol, serà el 
primer de molts altres. Si us sembla que ens podeu ajudar, us poso més avall com ho podeu fer efectiu. En el 
cas que vulgueu que es destini en alguna cosa concreta indiqueu-ho poseu-vos en contacte amb mi.
Com fer-ho efectiu:
• Fent un ingrés al número de compte de la parròquia, indicant al concepte que és per al Via Crucis (Nº: 

ES45 2100 2776 33 0100220691)
• Fent un ingrés mitjançant l’aplicació mòbil “Verse” disponible per a Apple o Smartphones al número mòbil 

indicant també al concepte el destí del donatiu: 664 36 35 83
Desitgem que us animeu a participar-hi i ús agraïm per endavant la vostra generosa col·laboració. Plegats 
donarem testimoni del gran Amor que Déu ens té i acompanyarem Jesús, amb dolor i agraïment, rememorant 
la seva dolorosa Passió pels nostres carrers. 

MISSA
• Feiners: 9:15 h
• Dissabtes i vigílies

10 h, 19 h (vigília)
• Diumenges i festius

10:00 h
11 h (L’Assumpció)
12:30 h (castellà)
19 h (hivern) / 20 h (estiu)

APERTURA DEL TEMPLE
Una hora abans de la Missa i:
• Dimarts: de 16:30 a 19:30h
• Dimecres: de 16:30 a 

19:30h
• Divendres: Tot el dia (Ado-

ració Santíssim fins a les 
23h)

DESPATX PARROQUIAL
• Dimarts i dimecres de 19h 

a 20:30H
www.santcebriavalldoreix.org
pvalldoreix@gmail.com
Tel. 93 674 05 69


