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Comencem la Quaresma de la Misericòrdia 
 

Benvolguts feligresos, 
Us convido a començar amb molta il·lusió aquesta Quaresma de la           
Misericòrdia. És un temps de gràcia que Déu ens regala, i que cal que              
aprofitem amb tot el cor. Com ens diu Sant Pau: “Ara és el temps              
favorable, ara és el dia de la salvació” (2 Co 6,2).  

Són quaranta dies per viure la      
conversió del cor a Déu Nostre      
Senyor, per penedir-nos dels nostres     
pecats i renovar la nostra vida a la llum         
de Crist. Certament som pecadors,     
molts cops fem el mal que no voldriem i         
no fem el bé que voldriem, ens deixem        

portar per la mandra, per la ira, per l’enveja o l’egoisme, ens fem indiferents              
a les necessitats dels nostres germans, etc. Ens convé tenir un temps per             
demanar perdó, per reorientar la nostra vida, per exercitar-nos en allò que            
és bo, per deixar que Déu parli al nostre cor. 
En aquest temps l’Església, guiada per Crist, ens ofereix tres mitjans per a             
la nostra renovació espiritual: el dejuni, l’almoina i la pregària. El dejuni            
que ens convida a menjar menys és només un signe del dejuni que Déu              
vol: que ens privem d’odis, enveges, males paraules i mals humors, que            
ens deixem una mica de capricis i coses supèrflues, per perdre egoisme i             
poder anar més lleugers pel bon camí… L’almoina va íntimament lligada           
amb el dejuni, perquè hem d’estar més lleugers per fer bé als germans. No              
podem viure centrats en nosaltres mateixos, hem de pensar en els altres:            
estimant la família, servint als germans, visitant els malalts, ajudant els           
pobres, etc. Aquest Any Jubilar el sant Pare ens convida a exercitar            



especialment les Obres de Misericòrdia, és a dir, tenir un “cor” sensible a             
les “misèries” i necessitats dels altres. Com ens ha dit en el seu missatge,              
no siguem insensibles i durs de cor, sinó mirem a Jesús i diguem-li: “Feu,              
Senyor, el meu cor semblant al vostre”. Per això, la pregària ens porta a              
estar més units a Ell, per ser cada cop més semblants a Ell. Que anem a la                 
Missa amb desig de viure-la, de trobar-nos amb Jesús; que aprofitem           
moments per fer Adoració eucarística; que intensifiquem la pregària         
personal i la pregària familiar.  
La Quaresma, temps de conversió, té com a punt culminant la recepció del             
Sagrament del Perdó, que esborra els nostres pecats i ens omple de la             
gràcia de Crist. El Sant Pare insisteix molt que         
rebem sovint aquest sagrament tan important.      
En aquests quaranta dies de camí penitencial,       
des de la parròquia també s’oferirà moments       
especials perquè tothom s’apropi a rebre      
l’abraçada de la misericòrdia del Pare del cel. 
Que visquem amb molta alegria i il·lusió aquest temps quaresmal, perquè           
puguem arribar renovats a la Setmana Santa i acompanyant Jesús que           
pateix i mor per nosaltres, puguem també ressuscitar amb Ell a nova vida. 

                                             Mn. Josep M. Manresa, rector 

 



 

Avisos: 
 
● Col·lecta Missionera per al Perú: 
El passat 31 de gener vam fer una col·lecta per a la Missió de Mn. Lluís al                 
Perú, en concret per a construir una església a Huicungo. Es van recaptar             
2200 euros. Moltes gràcies per la vostra generositat.  
 

● Via Crucis els divendres de Quaresma al matí: 
Com cada any, els divendres de Quaresma, després de la Missa           
de 9:15h. i de l’exposició del Santíssim Sagrament, preguem         
l’exercici pietós del Via Crucis, per meditar i contemplar la          
passió de Nostre Senyor Jesucrist, i moure el nostre cor a           
l’agraïment i a la conversió.  

 
● Col·lecta per a Mans Unides: 
Aquest diumenge 14 de febrer, 1r diumenge de Quaresma, fem la col·lecta            
de Mans Unides, per a ajudar al tercer món. En concret ajudem a un projecte               
d’una residència de noies pobres a la India, portada         
per les Missioneres del Santíssim Sagrament.  
 

● Conferència sobre el Beat Ramon Llull: 
Coincidint amb el VIIè centenari de la mort del Beat Ramon Llull, el proper              
dissabte 20 de febrer, després de la Missa vespertina, és a dir, a les 20h., el                
Dr. Pere Villalba ens presentarà el seu llibre sobre el beat mallorquí. A la              
Sala “Sant Cebrià” de la Rectoria. 
 

● Jornada Quaresmal “Vint-i-quatre hores per al Senyor”: 
Amb el desig de viure més intensament l’Any de la Misericòrdia, el Sant Pare              
ens proposa celebrar pels volts del 4t Diumenge de Quaresma una Jornada            
de “24 hores per al Senyor”. A la nostra parròquia començarà el divendres             

4 de març a les 9:15 amb la Missa i          
l’Exposició del Santíssim tot el dia i la nit         
fins a les 10h. del matí del dissabte 5, que          
hi haurà la Missa. Divendres 4 a les 20h. hi          
haurà una vetlla de pregària per a famílies        
i joves, i durant tota la jornada hi haurà         
mossèns per a rebre el Sagrament de la        
Reconciliació.  

 



● Dissabte 12 i diumenge 13, Dia del Seminari: 
Enguany el Dia del Seminari s’avança gairebé una setmana a la festa de             
Sant Josep, per la proximitat de la Setmana Santa. Dissabte 12 serà            
“Jornada de Portes Obertes” al nostre Seminari, i al vespre hi haurà la Vetlla              
de Pregària. També es farà com cada any el concurs de fotografia, amb el              
premi d’un Ipad mini. I com sempre la Col·lecta del cap de setmana també hi               
va destinada. Sense oblidar que sobretot cal pregar per les vocacions.  
  

● Dijous 17 de març, Celebració comunitària de la Penitència: 
Com a culminació del temps penitencial de la Quaresma, s’oferirà també la            
Celebració comunitària de la Penitència, perquè tothom pugui apropar-se a          
rebre el do de la Misericòrdia en el sagrament de la confessió. Serà el dijous               
17 de març a les 20:30h., just abans del diumenge de Rams. 
 

● Vine a la Jornada Mundial de la Joventut a Kraków: 
Ens hi ha convocat el Papa Francesc.       
Anirem amb la peregrinació del nostre      
Bisbat de Terrassa, que surt el 21 de        
juliol i tornarà el 3 d’agost. Passarem       
per vàries ciutats europees i assistirem      
a la JMJ a Cracòvia (Polònia). Poden       
venir els nascuts durant el 2000 ó       
majors. El cost total és de 550€ si es fa          
la paga i senyal de 150€ abans del 30 de març. Per inscriure’s, aneu a               
http://www.bisbatjove.org/2015/11/inscripcio-i-paga-i-senyal-per-la-jmj.html .  
 

● Vida parroquial i TV Sant Cebrià: 
A la parròquia hi ha moltes activitats que us poden interessar. Per            
conèixer-les, només cal que doneu una ullada a la pàgina web:           
www.santcebriavalldoreix.org . 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 diària i dominical de la parròquia. 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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