FULL INFORMATIU
PARRÒQUIA SANT CEBRIÀ

DIUMENGE I DE QUARESMA

17 DE FEBRER DE 2013

LA QUARESMA I EL SANT PARE
Benvolguts feligresos,
L’inici de la Quaresma d’aquest any ens ha vingut marcat per la impactant notícia de la
renúncia al ministeri del Bisbe de Roma, Successor de Sant Pere, del nostre estimat Papa
Benet XVI. Ell mateix va aclarir que “després d’haver examinat davant de Déu
reiteradament la meva consciencia, he arribat a la certesa que, per l’edat avançada, ja no
tinc forces per a exercir adequadament el ministeri petrí”. La decisió, contemplada en el
Dret Canònic, ha estat presa pel Sant Pare, com sempre en ell, buscant únicament el millor
bé per a l’Església, i amb la plena confiança en Nostre Senyor Jesucrist, Cap i Pastor de
l’Església, i en la intercessió materna de la Seva Mare, Maria. Benet XVI, aquell “humil
treballador de la vinya del Senyor”, el proper dia 28 de febrer deixarà de ser Papa, per
tornar a ser el Card. Josep Ratzinger, bisbe emèrit de Roma, però continuarà a “servir de
tot cor a la Santa Església de Déu amb una vida dedicada a la pregària” (Benet XVI,
Discurs, 11 febrer 2013).
Des de la nostra parròquia ens unim a l’agraïment de tota l’Església al nostre estimat Papa
Benet XVI, per tot el bé que ens ha fet durant aquests 8 anys de Bisbe de Roma: ens ha
il·luminat i orientat tan bé amb el seu ensenyament, ens ha ensenyat a fixar els ulls en
Jesús, el Fill de Déu, el Bon Pastor, el Cap de l’Església i de les nostres vides, i ha procurat
amb totes les seves forces continuar la reforma de l’Església i la purificació dels cristians.
I al mateix temps ens unim a ell i a tota l’Església en la nostra pregària a Nostre Senyor,
perquè l’Esperit Sant guiï als Cardenals a escollir un nou Papa, més jove, amb més forces,
però amb la mateixa fe i amor que el Papa Benet, que pugui guiar a l’Església en plena
fidelitat al Senyor.
La millor manera de preparar-nos serà vivint amb esperit de conversió i de penitència
aquest temps de Quaresma, renovant el nostre desig de reparar els nostres pecats i els del
món sencer i de pregar a nostre Senyor perquè creixem en la fe i l’amor a Déu i als
germans, i en la fidelitat a l’Església i a l’Evangeli.
Mn. J.Mª Manresa

NOTÍCIES I ACTIVITATSD’AQUESTA QUARESMA:
Apunteu-vos a tot el què pugueu, demaneu més informació als mossens!

Via Crucis els divendres a les 9:00 h del matí
Com cada any, els divendres de Quaresma a les 9 del matí, abans de la Missa, tindrem
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 la conversió.

Adoració Eucarística els divendres –TOT EL DIA‐
També cada divendres, de moment durant tota la Quaresma –i si es pot es continuarà a la
Pasqua-, tindrem el Santíssim Sagrament exposat des de les 10 del matí (després de
la Missa de 9:30h) fins a les 12 de la nit. És un regal poder passar qui vulgui una estona
a adorar a Nostre Senyor. Això gràcies a algunes persones que cada hora asseguren la
seva presència d’adoració. Agraïm-ho a Nostre Senyor i aprofitem per anar-lo a veure i
portar-li gent. També els dijous de 19-20 h exposició a Sant Joan de Mirasol.
Us proposo també que acompanyeu a gent amiga, que potser no són gaire practicants, a
venir a fer una pregària a Jesús Eucaristia, explicant-los que li presentin els seus
problemes i dificultats i si volen que deixin una petita llàntia (ja en posarem a la parròquia)
com a signe de la seva petició. Fa molt de bé a ells i a nosaltres.

Trobada de matrimonis el dilluns 4 de març
amb el Sr. Bisbe auxiliar Salvador Cristau
Tot i que teníem programat el quart divendres al vespre per a la trobada de matrimonis, la
d’aquest mes la traslladem al dilluns 4 de març a les 21:30h. El motiu és la Setmana
diocesana de la família, en el marc de la qual el Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Salvador
Cristau, farà una conferència a la mateixa església de Sant Cebrià amb aquest títol:
“El matrimoni, una Bona Notícia per al món”. Us convido a tots els matrimonis de la
parròquia a participar-hi en aquesta trobada.
AVÍS: LA CONFERÈNCIA SUBSTITUIRÀ LA TROBADA DE DIVENDRES 22 DE FEBRER

Dia del seminari
Diumenge 17 de març, abans de la festa de Sant Josep, se celebra el Dia del Seminari. Per
això, el dia abans, dissabte 16 hi haurà la Jornada de Portes Obertes del Seminari,
durant tot el dia, i a les 21h. també al Seminari, la Vetlla de Pregària per les Vocacions.
Us convidem a pregar per aquesta intenció tan important per l’Església, que hi hagi moltes i
santes vocacions sacerdotals.

Convivències grup d’ESO i Confirmació
Del divendres 15 al diumenge 17 de març, el Grup de joves de la ESO i de Confirmació,
guiats pels seus monitors, aniran a Gisclareny, al “Casal del Roser”, per tenir una
convivència, amb la intenció de passar-s’ho molt bé i créixer en amistat entre ells i amb
Crist. Apunteu-vos-hi tots els qui vulgueu!

Recés per matrimonis (amb cangurs i Santa Missa)
El dissabte 16 de març s’ha organitzat, conjuntament entre la Parròquia i el Col·legi El
Pinar de Nostra Senyora, un recés per a famílies, que predicarà el P. Xavier Català,
O.P. La dinàmica del recés és per als pares principalment, i amb els fills les germanes
faran activitats més lúdiques i després s’uniran a la Santa Missa, al dinar i al rosari en
família. El cost és de 6 € per matrimoni (materials i instal·lacions) o 10 € per família pels qui
facin ús dels servei de cangur. Un bon moment per dedicar-nos a Nostre Senyor i a renovar
la nostra vida cristiana.

ACTIVITAT
EN FAMÍLIA

Excursió – pelegrinatge a Montserrat
Dissabte 9 de març

Us convidem també al Pelegrinatge de la Parròquia a Montserrat, que farem el dissabte
9 de març, per posar-ho tot en mans de la nostra Mare Santa. La previsió és sortir de bon
matí de la Parròquia (tot i que alguns volen matinar més per pujar caminant), participar a
les 11h a la Missa Conventual del Monestir, dinar d’entrepans i a les 16h. resar el Sant
Rosari al cambril de la Mare de Déu, abans d’acomiadar-nos-en i tornar cap a casa. Serà
un molt bon dia de convivència i de pelegrinatge de la parròquia. Les famílies dels
dissabtes familiars s’encarreguen de la organització.

Recés en silenci per a joves
Juntament amb altres mossens de la diòcesi, us oferim uns recessos en silenci per a joves
en aquest temps de Quaresma. Seran a la Casa d’Exercicis de Caldes de Montbui. Per a
noies, el cap de setmana de Rams, 22-24 de març. Per a nois, durant la Setmana
Santa, bé del dilluns 25 o bé del dimecres 28 fins al dissabte 30 de març. Qui vulgui
apuntar-se, que no dubti. Durant la Quaresma fa bé dedicar un temps per trobar-nos a
soles amb Déu.

ACTIVITATS DEL BISBAT
‐

JORNADA DE FORMACIÓ DEL BISBAT, DISSABTE 23 DE FEBRER
Dissabte 23 de febrer, a les 11h. començarà la Jornada de Formació de preveres i laics
del Bisbat al Casal Borja de Sant Cugat. Vindrà a parlar-nos sobre la Nova
Evangelització el Sr. Bisbe de Terol, Mons. Carlos Escribano. Val la pena.

‐

EXERCICIS ESPIRITUALS PER A MOSSENS
Del dilluns 25 de febrer fins al divendres 1 de març, a la Casa d’Exercicis de Caldes
tindran lloc els Exercicis Espirituals per als mossens de la diòcesi, que els impartirà
un venerable sacerdot, director espiritual del seminari de Còrdova, D. Gaspar Bueno.
Una pregària especial per als mossens aquesta setmana!

HORARIS DE CELEBRACIONS DE LA SANTA MISSA:
SANT CEBRIÀ

ASSUMPCIÓ

SANT JOAN

LABORABLES 9:30

20:00

VÍSPERES

19:00

20:00

FESTIUS

10:00

EL CARME

11:00

11:30

13:00

11:00

11:30

13:00

12:30 (castellà)
19:00
DISSABTES

10:00

DIUMENGES
ADREÇA
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Rbla. Jacint
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CONFESSIONS: 30 MINUTS ABANS DE LES MISSES (però no 10 minuts abans) O QUAN ES SOL.LICITI.
DISSABTES de 10:30 a 11:00 h.
DIUMENGES de 18:00 a 18:50 h.
CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE : psantcebriàvalldoreix@gmail.com
Mn Manresa

626589389

Mossèn Albert

616870717

