
 

• CELEBRACIÓ PENITENCIAL 
Dijous dia 10, a les 20:30h. a Sant Cebrià, tindrem la celebració 
penitencial amb confessió i absolució individual, segons les normes de 
l’Església.  

• DIUMENGE DE RAMS 
Es farà la benedicció dels Rams a totes les Misses, a fora de l’església, y 
s’entrarà en processó 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 la Missa 
Crismal, on el Sr. Bisbe beneeix els Sants Olis per a administrar els 
sagraments i on els preveres renoven les seves promeses sacerdotals. 

• VETLLA PASQUAL 
La Vetlla Pasqual és la celebració litúrgica més important de l’Església. 
Fem un esforç per participar-hi tots els qui puguem. 

• TEMPS PASQUAL – CELEBRACIÓ DE SAGRAMENTS 
El Temps Pasqual és especialment dedicat per a la celebració dels 
sagraments, especialment del baptisme, confirmació i primera Comunió. 
A la Parròquia ja ho estem preparant tot.  
Hi haurà Confirmacions el 18 de maig a les 11h. a l’Assumpció, 
presidides per Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa.  
Les primeres Comunions seran en 5 tandes, els dies 24, 25, 31 i 1.  
I també administrarem la Santa Unció dels malalts a malalts i gent gran, 
el dissabte 17 de maig a les 19h. a Sant Cebrià. Qui hi estigui interessat, 
que parli amb el mossèn Josep Maria.  

• SORTIDA PARROQUIAL A MONTSERRAT 
Serà el dissabte 10 de maig. Amb les famílies, participarem a la Missa 
Conventual a les 11h. i després dinarem allà. Reserveu-vos ja el dia. 

Benvolguts feligresos,  
Fa dos mil anys, un aconteixement va canviar el signe de la història.  Una 
Creu, amb un Home  clavat en ella, es va alçar de la terra. Dos pals, un de 
vertical i un d’horitzontal.  
El pal vertical assenyalava l’infinit, per dir a la humanitat que són veritat 
la Bondat amb Majúscules, la Bellesa absoluta i l’Amor etern. Per dir-nos 
que tinguem confiança en Déu. 
L’horitzontal mostrava al món que aquest Bé infinit té els seus braços 
oberts per acollir i abarcar tota l’amplària de l’univers, perquè ningú se 
senti exclòs o rebutjat.  
L’Home clavat en ella amb furientes martellades havia estat també 
flagelat, pegat, insultat, escarnit, escopit, i duia al cap un casc ple 
d’espines que el martellaven... Però, tanmateix, era ple d’una majestat, 
un heroisme i una dolcesa que irradiaven una bondat i una pau divines.  
Ell va ser clavat, per mostrar-nos que a tots ens 
estima, ens espera, ens acull. Ell està ara viu i 
ressuscitat, vencedor del pecat i de la mort. 
Des d’aleshores la vida té com a sentit darrer 
l’amor i el perdó, i tots podem trobar en Crist 
la força per arribar a la felicitat que no té fi. 
Com a rector, us desitjo que visquem una 
Setmana Santa de tal manera que Crist mort i 
ressuscitat ompli de sentit el nostre ésser i 
viure cristià.  

Mn. Josep M. 
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11 Missa 

 

 

 

 

 
11 Missa 

 

Sant Cebrià 

Dissabte : 
19  Missa 

  

Diumenge:  
10. Missa 

 

12:30 Missa 
 

20 Missa 

9:15 Missa 

 
 

20 Missa 
“in Coena Domini” 

 
23 Hora Santa 

9  Laudes 
10  Via Crucis 

 
18  Ofici de la mort 

del Senyor 

10  Laudes 
 
 

22 Vetlla Pasqual 

(No 
 

hi ha Missa a les 10h.) 

12:30 Missa 
 

20 Missa 

 
12 Missa 

 

Celebració Penitencial 

DIUMENGE DE RAMS 
EN LA PASSIÓ DEL SENYOR 

 

(Benedicció Rams 
a l’inici de totes Misses) 

Dilluns, dimarts 
i dimecres Sant 

DIJOUS SANT 

DIVENDRES SANT 

DISSABTE SANT 
 
 

VETLLA PASQUAL 

DIUMENGE DE PASQUA 

Dilluns de Pasqua 


