
 

 CELEBRACIÓ PENITENCIAL 
Aquest dijous, dia 26, a les 20:30h. a Sant Cebrià, tenim la celebració 
del perdó amb confessions i absolució individual, segons les normes de 
l’Església. És un moment essencial en el camí de la Quaresma. 

 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. 

 CANVI A L’HORARI DE PRIMAVERA I ESTIU 
Recordeu que enguany el cap de setmana de Rams, dia 28, hi ha el canvi 
oficial d’hora, i nosaltres canviem la Missa del diumenge al vespre, que 
serà ja a les 20h. La del dissabte continua, com sempre, a les 19h. 

 CONVIVÈNCIA PER PREPARAR ELS DIES SANTS 
Dilluns, dimarts i dimecres Sant. Per als joves entre 15 i 19 anys. Anirem 
a la Casa “Monte Alberta” d’Ullastrell. Ens ho passarem molt bé com 
sempre i ens prepararem per viure la Setmana Santa com mai. 

 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. 

 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,  

Un any més ens preparem per celebrar aquesta setmana tan especial per 
als  cristians,  la  Setmana  Santa.  Ens  disposem  reviure  el moment més 
transcendental de la historia, ara poc menys de 2000 anys.  

Tota la història humana podem considerar‐la com un drama (en el sentit 
grec de terme) en el que trobem tres moments fonamentals.  

El primer és el seu inici, la obra meravellosa del Déu creador, que prepara 
un univers preciós per a  l’home  i  la dona, creats a  imatge seva,   perquè 
siguin plenament  feliços. Però aquests, desagraïts al Senyor, van pecar 
portant la ruïna a la descendència humana.   

El segon és el moment culminant de la Història. Déu tant va estimar el món 
que, per  refer  la dignitat humana de  imatge  seva, va enviar el  seu Fill, 
Jesucrist, que va viure entre nosaltres, i sobre tot, en la Setmana Santa de 
la Història, va carregar damunt seu els nostres pecats i els nostres dolors, 
i  va deixar‐se  clavar en una  creu per  salvar‐nos.  Ell només  volia  fer‐se 
proper a tota persona, mostrar‐los com els estima. 

El definitiu moment és el que es dóna en el cor de 
cada home i dona, per acollir aquest Déu que tant 
ens  estima.  Reviure  la  Setmana  Santa  és 
acompanyar  Jesús, que pateix, mor  i  ressuscita 
per  nosaltres,  perquè  nosaltres  recobrem  la 
dignitat d’imatge de Déu perduda pel pecat. 

Desitjo que aquesta Setmana Santa acompanyem 
Jesús per tal que Déu pugui completar també en 
nosaltres la seva obra, culminant així la història.  

Mn. Josep M. 
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Horari de les celebracions 

L’Assumpció 
Dijous dia 26/3 a les 20:30h. a Sant Cebrià 

 
 
 

11 Missa 

 

 

 

 

 
11 Missa 

 

Sant Cebrià 

Dissabte : 
19  Missa 

  

Diumenge:  
10. Missa 

 

12:30 Misa 
 

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 Misa 
 

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 


