FULL PARROQUIAL

PROPER DISSABTE:
TROBADA FAMILIAR A L’ASSUMPCIÓ
Ens plau comunicar-vos que aquest curs iniciem una nova activitat a la
parròquia: Són els DISSABTES FAMILIARS!
Dirigit a totes aquelles famílies que tenen la inquietud de poder compartir un temps amb altres famílies amb els mateixos valors cristians i,
donar així també l’oportunitat als seus fills de fer-ho amb altres nens
de les seves edats. És una bona ocasió per conèixer-nos entre nosaltres
i conviure com a comunitat que som dins de l’’Església.
Es tracta de trobar-nos un dissabte
al mes. Hi haurà activitats per a
tots (pares i fills).
La primera trobada serà el proper
Dissabte 29 D’OCTUBRE
I com que serà el dia d’inauguració
de les trobades,hi haurà un
PROGRAMA ESPECIAL:
17:00 Presentació i xocolatada
17:30 Gimcana Familiar
18:30 Xerrada informativa
18:45 Preparació de la Missa
19:00 Missa familiar
Cal que us apunteu
per la xocolatada !!!
(per saber quanta
xocolata necessitem !!!)
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JORNADA DEL DOMUND 2011:
“COM EL PARE M’HA ENVIAT, TAMBÉ US ENVIO JO” (JN 20,21)
Aquest diumenge 23 se celebra a
tota l’Església el Diumenge Mundial de les Missions (DOMUND),
una jornada en la qual es recorda
als més de 14.000 missioners repartits pels cinc continents.
Les Obres Missionals Pontifícies
recolzen llurs treballs i els ajuden
en aquesta preciosa tasca no
exempta molts cops de dificultats. Considera que ells, els missioners, són el millor projecte de
solidaritat, són persones amb
nom i cognoms que esmercen la
seva vida per transmetre la fe i la
vida cristiana, com el P. Marcos,
que està a Benin: “Acabo de venir
de Salanga, un poble a 42 kilòmetres de la missió, on hem celebrat 14 baptismes i 3 casaments de batejats. Tota una festa en la més gran senzillesa. Ahir per la nit vam tenir
també altres 12 batejos a Baugou”.
Treballen per l’educació: “Porto en aquestes terres més de 35 anys. El
meu treball és dirigir una universitat jesuítica en ple territorio maia,

Quezaltenango, amb més de 6.000 alumnes, i l’objectiu primordial
de les nostres obres educatives sempre ha estat la formació integral dels alumnes”, explica el P. José María, des de Guatemala.
Els missioners estan a prop dels qui pateixen guerres: “Ens toca
acompanyar aquest poble en aquesta difícil situación, que fa patit
sobre tot als més desfavorits”, diu la germana Arantxa, des de
Costa d’Ivori.
Els missioners estan presents, abans, durant i després de les
catástrofes, com ens explica la germana Maria Visitació, des del
Perú: “Des de fa vuit anys estic a San Clemente (Pisco), intentant
ajudar a la construcción de cases i persones després del terratrèmol del 2007”.
Comparteixen la pobresa: “Tinc 81 anys, 46 dels quals els he passat a Zimbabue i 8 amb un cáncer, gràcies a Déu ja operat sense
metàstasi. Segueixo ajudant als meus pobres,
compartint diners i roba i
el què sigui” explica el P.
José, des de Zimbabue.
En definitiva, els missioners es fan un més amb la
gent: “Tot just fa quatre
mesos que he arribat a la
meva missió, per tant, ara
estic coneixent la realitat i
aprenent la llengua kmer”,
diu la germana Gema, des
de Cambòtja.

Per això, i per tal que els
missioners puguin seguir
essent enviats en nom de
Jesús a les terres més llunyanes, se’ns ofereix aquest
diumenge per a sostenirlos amb la pregària i amb
una ajuda económica. Per
tant, la col·lecta d’aquest
cap de setmana anirà destinada a les Obres Missions Pontifícies.

L A N OSTRA P ARRÒQUIA
Atenció: canvi a l’horari d’hivern
Recordeu que des del moment del canvi oficial a l’horari d’hivern, la
Missa del diumenge al vespre de la parròquia s’avança a les 19h.
L’horari complert queda el següent:
Feiners
Sant Cebrià

9:30

Dissabte
10
19

Assumpció
Sant Joan (Mira-sol)
Carme (Mira-sol
MM. Dominiques
(St. Cugat)

20

20

7:30

8

Diumenge
10
12:30
19
11
11:30
13
8

Recordem també l’horari de despatx:
* A Sant Cebrià: dimarts i dimecres de 19 a 20:30 h .
* A Sant Joan de Mira-sol: dimecres de 20:30 a 21:30 h .
Activitats setmanals per a adolescents i Joves
Ja fa més d’un mes que hem començat el curs, i la vida parroquial també
està ja en marxa. Enguany hem començat molts projectes per als joves:
Per als de ESO ens trobem els divendres, de 18 a 19:45h., amb un programa genial per a formar-nos i passar-nos-ho bé. Hi ha un molt bon grup.
Aquest divendres han anat a la Catedral de Terrassa a una trobada amb
altres joves ESO anomenada “LifeTeam”. Molt bo!!!
Per als joves de batxillerat, molts dels quals són monitors dels anteriors,
tenim formació amb el YOUCAT (regal del Papa a la JMJ) els divendres
de 20 a 21 (tret del què hi ha la Vetlla d’adoració”
Finalment, amb els universitaris ens reunim per a la formació, també
del YOUCAT, els dimarts a les 21h. Un bon grup!!!

