DE MOMENT, ES MANTÉ L’HORARI D’HIVERN

FULL PARROQUIAL

Tot i el canvi d’hora civil, de moment mantindrem l’horari d’hivern de la Missa de
dissabtes, diumenges i festius. Si fem canvis més endavant, ja us ho informarem.
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ALTRES NOTÍCIES I AVISOS
Durant la Quaresma, adoració al Santíssim, confessions i Via Crucis
Durant la Quaresma hi haurà adoració al Santíssim i confessions. A Sant Cebrià
de Valldoreix, cada dissabte al matí, després de la Missa de 10h. fins a les 11:30h.
A Sant Joan de Mira-sol, dijous al vespre, a les 19h fins a les 20h., que començarà
la Santa Missa. A més cada divendres es farà el rés pietós del Via Crucis, a les
9:00h. a Sant Cebrià de Valldoreix, i a les 19:15 a Sant Joan de Mira-sol.
Defunció de la mare de Mons. Salvador Cristau
El dimecres dia 30 de març va morir a l’edat de 95 anys la Sra. Roser Coll Càrcel,
mare de Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe auxiliar de Terrassa, rector del nostre
seminari, i fins l’any passat també administrador parroquial de la nostra parroquia
de Sant Cebrià. L’enterrament va tenir lloc el dijous dia 31 de març a la parròquia
de Sant Marcel, a Barcelona. El proper dimarts dia 5 d’abril a les 20h. tindrà lloc
una Missa de funeral a la S. E. Catedral Basílica del Sant Esperit a Terrassa. Des
de la nostra parroquia acompanyem en el sentiment a Mons. Salvador i a la seva
família, i encomanem a Déu l'ànima de la seva mare. Descansi en pau.
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DOMINICA “LAETARE”
Avui és la DOMINICA “LAETARE”. Aquest
diumenge s’anomena així perquè l’antífona
d’inici de la Missa, recull aquell text del profeta
Isaïes (Is, 66,10): “Alegreu-vos amb Jerusalem,

feu festa, tots els qui l’estimeu. Estigueu contents tots els qui portàveu dol per ella; sereu
alletats amb l’abundància del seu consol”.

La litúrgia, tan sòbria i austera en el temps quaresmal, queda suavitzada en aquest diumenge
amb alguns signes: el morat de les vestidures del
prevere és canviat pel rosa, l’altar és adornat
amb algunes flors, la música és més present, etc. Els rigors de la pentiència
d’aquest temps quaresmal queden suavitzats amb l’alegria que ja s’acosta el
temps de la nostra salvació. Alegreu-vos i feu festa, perquè el Senyor patirà,
però també ressuscitarà.
En aquest diumenge, a més, l’Església ens presenta l’evangeli de la guarició de
Jesús al cec de naixement (Jn 9,1-41), convidant-nos a reconèixer-Lo com la
veritable Llum que il·lumina el món.
Per tant, intensifiquem la nostra conversió a Crist, deixem-nos il·luminar per
Ell, i alegrem-nos profundament amb Ell, perquè també a la nostra vida el sacrifici, la renúncia i la creu, si els vivim amb Ell, ens porten a la resurrecció.

EL PROPER CAP DE SETMANA: RECÉS DE JOVES
Seran del divendres 8 al vespre fins al diumenge 10 a la tarda, a la Casa
d’Exercicis Espirituals de la Sagrada Família de Rubí. Es tracta de fer una pausa
a la pròpia vida per trobar-se amb Crist en el silenci i la pregària. Els qui estigueu interessats, contacteu amb els mossens.

