Anunciem la vostra mort
Arribem als dies sants en què
ens endinsarem en el misteri de
la nostra fe: la passió, mort i resurrecció de nostre Senyor Jesucrist. Aquest any, les celebracions tenen un valor especial, ja
que, com bé recordem tots, el
2020 no les vàrem poder viure
presencialment a causa de la
pandèmia i el confinament.
Enguany, però, tot i amb restriccions d’aforament i distàncies de
seguretat, sí que ens podrem reunir per celebrar aquests dies
tan significatius per a la nostra
fe. El Dijous Sant, commemora-

rem el darrer sopar de Jesús introducció i, alhora, resum de
tot el que viurem els tres dies següents. El Divendres Sant, al costat del Senyor, contemplarem el
seu testimoni fidel fins al final. I
a la Vetlla Pasqual, mare de totes
les vigílies, celebrarem la victòria
del Crist sobre el pecat i la mort.
Per a mi seran uns dies especials, la meva primera Setmana
Santa en aquesta estimada Parròquia. Us confesso que em fa
il·lusió poder-la viure amb vosaltres.
Mn. Carles Cahuana, rector.

HORARI DE LES CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA
Dijous Sant - 1 d’abril
20:00 - Missa Cena del Senyor
Divendres Sant - 2 d’abril
9:00—Ofici de Lectura-Laudes
9:30 - Via Crucis
11:30—Sexta
12:00—Passió per als infants
15:00– Nona

17:00– Passió del Senyor
20:00– Vetlla de la Creu
Dissabte Sant - 3 d’abril
9:00—Ofici de Lectura-Laudes
20:00– Vetlla Pasqual
Diumenge de Pasqua - 4 d’abril
11:00—Missa
12:30– Missa

Informacions
gel Saiz. En ella, el bisbe i els
preveres renoven les seves promeses sacerdotals que van fer el
dia de llurs ordenacions i, a la
vegada, es beneeix l’oli dels catecúmens i l’oli dels malalts i es
consagra el sant Crisma. Després aquests olis són repartits a
totes les parròquies de la diòcesi
per al seu ús en les celebracions
litúrgiques.

Col·lecta del Dia del Seminari
En la col·lecta del passat diumenge destinada al Seminari
Diocesà es va recollir un total de
862,31 euros. Moltes gràcies
per la vostra generositat!
Missa Crismal
El dimarts 30 de març tindrà
lloc la celebració de la Missa
Crismal a la Catedral de Terrassa
i presidida per Mons. Josep Àn-

Agenda parroquial
Pregària de Quaresma
Aquest dimarts dia 30 de març no
hi haurà l’exposició del Santíssim
Sagrament ni la pregària de Quaresma després de la missa. Es reprendran el dimarts dia 6 d’abril.

Passió per als infants
Es tracta d’una representació de
la Passió pensada per als més joves (4-12 anys) i que faran ells
mateixos. Tots els infants que vinguin, tindran un paper per representar.

Intencions de missa
Dissabte 27 - Caputxines Mare Diví

Dilluns 29 - Glòria Plans Pascual

Pastor, Epifania Arranz, Rosa Trepat Graells
Diumenge 28 - 12:30 Miquel Pons
Giralt

Dimarts 30 - Manel Martí (aniv.)
Dimecres 31 - Jordi Farré
Els dies del Tridum Pasqual no hi ha
intencions particulars.

PARRÒQUIA SANTÍSSIMA TRINITAT
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Obertura del temple: de 9h a 13h i de 17h a 21h. Horari de Despatx: dijous de 18h a 20h.
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