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Diumenge de Rams

Setmana Santa 2016
Benvolguts feligresos,
Si el diumenge és el dia de la setmana
dedicat d’una manera especial a Déu, la
Setmana Santa podria ocupar aquest
mateix paper en el conjunt de tot l’any. En
efecte, en ella celebrem el centre de la
nostra fe, el misteri de la Passió, Mort i
Resurrecció de Jesús.
Per això, per a nosaltres, els cristians, no és
aquesta una setmana més, ni una simple
setmana de vacances, sinó que és la
“Setmana Santa” per excel·lència, ja que al
llarg dels dies anem acompanyant Crist i
ens unim a Ell en la celebració dels esdeveniments que han marcat el
sentit de la nostra vida.
A més, enguany que celebrem l’Any de la Misericòrdia, cal que aprofundim
en aquesta entrega de Jesús per tots nosaltres, cal que aprenguem com
Déu ha tingut misericòrdia de nosaltres, per tal que puguem ser també
nosaltres ministres de misericòrdia.
Visquem, doncs, germans, aquesta Setmana Santa com si fos la primera,
com si fos l’última, com si fos l’única de la nostra vida. Fem nostra aquella
frase de l’apòstol Sant Pau: “Si morim amb Ell, també viurem amb Ell. Si
amb Ell patim, també regnarem amb Ell” (2Tim2,1112).
Mn. Josep M. Manresa

PARRÒQUIA DE VALLDOREIX

SETMANA SANTA 2016
Sant Cebrià
Celebració Penitencial
DIUMENGE DE RAMS
EN LA PASSIÓ DEL
SENYOR

L’Assumpció

Dijous 17/3 a les 20:30h.
Dissabte :
19 Missa
Diumenge:
10. Missa

(Benedicció Rams
a l’inici de totes Misses)

12:30 Misa

Dilluns, dimarts
i dimecres Sant

9:15 Missa

11 Missa

20 Missa

17:3019 Confesiones

DIJOUS SANT

20 Missa
“in Coena Domini”
23 Hora Santa
(Torns d’adoració tota la nit)

DIVENDRES SANT

9 Laudes
10 Via Crucis
17 Ofici de la mort
del Senyor

DISSABTE SANT

10 Laudes

VETLLA PASQUAL

22 Vetlla Pasqual
(No hi ha Missa a les 10h.)

DIUMENGE DE
PASQUA

12:30 Misa
20 Missa

Dilluns de Pasqua

12 Missa

11 Missa

Avisos:
● Col·lecta Dia del Seminari:
Diumenge passat dia 13, en la proximitat de la Solemnitat de Sant Josep,
vam celebrar la Jornada de pregària per les vocacions, el Dia del Seminari, i
a la col·lecta vau aportar 2.240€. Moltes gràcies per la vostra generositat.
● Diumenge de Rams:
Es fa la benedicció dels Rams a totes les Misses a fora de
l’església i entrem en processó a l’església per celebrar la
Missa de la Passió del Senyor.
● Dimarts Sant, Missa Crismal a Terrassa
Dimarts Sant 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
Dijous Sant, després de la Missa de la Cena del
Senyor, reservarem a Jesús Eucaristia al
Monument, i allí quedarà fins Divendres Sant a les
17h, que tindrem l’Ofici de la Mort del Senyor.
Durant tot aquest temps, hi haurà torns de vetlla,
perquè durant tota la nit i fins l’endemà puguem
acompanyar Jesús, recordant aquelles hores que
va patir per nosaltres. Que el Senyor no ens pugui
dir aquella queixa que va dirigir als 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 participarhi tots els qui puguem.
● Diumenge de Pasqua al vespre amb el canvi horari d’estiu
Recordeu que el diumenge de Pasqua s’escau enguany el darrer diumenge
del mes de març, i per tant, després ja del canvi oficial d’hora. Per tant, la
Missa de diumenge de Pasqua al vespre ja serà a les 20h. La dels dissabtes
continua, com sempre, a les 19h.

● 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 pecadors i als no creients.
● Dissabte 2 d’abril, Octava de Pasqua, Concert de Pasqua
Serà després de la Missa de 19h., un petit Concert de Pasqua interpretat per
Patricia Cendra i Mireia Solana. La Música Sacra ens fa pregar i lloar Déu!
● 1a Comunió de 65 nois i noies de la parròquia
Al mes de maig tindrem el goig de celebrar les primeres comunions de 65
que es preparen a la catequesi parroquial. Preguem ja des d’ara per ells.
● Vine a la Jornada Mundial de la Joventut a Kraków:
Encara hi ha places!!! 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/inscripcioipagaisenyalperlajmj.html .
● Vida parroquial i TV Sant Cebrià:
A la parròquia hi ha moltes activitats que us poden interessar. Per
conèixerles, 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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