
SUPLEMENT DEL FULL .  

CRÒNIQUES DE LA NOSTRA PARRÒQUIA LA NOSTRA PARRÒQUIA 

 

Recordem el nou horari de misses i de despatx  
 

 

Despatx: 

A Sant Cebrià: dilluns i divendres de 19 a 20:30 h (només canvia el dimarts pel di-
lluns). 

A Sant Joan de Mira-sol: dimecres de 20:30 a 21:30 h (es passa a després de la Missa). 
 

Vetlla d’adoració per a joves 

Divendres vinent, dia 5 de novembre, a les 21:00 h farem una vetlla d’adoració 
per a joves, en què pregarem especialment pels fruits del viatge apostòlic del 
Papa a Barcelona. 
 

Regal amb motiu de l’Ordenació Presbiteral de Mn. Silvio Torregrossa 

Com ja sabeu, Mn. Silvio Torregrossa serà ordenat de prevere el proper dia 14 
de novembre, diumenge, a les 18 h a la Catedral de Terrassa de mans del Sr. 
Bisbe Mons. Josep Àngel Saiz.  Des de la parròquia volem regalar-li un joc de 
casulles perquè ens recordi en la celebració diària de la Santa Missa. Qui vul-
gui col·laborar econòmicament, pot fer-ho, bé amb un ingrés especificant el 
concepte en el número de c/c de la parròquia 2100 2776 33 0100220691, bé ofe-
rint l’aportació en efectiu en un sobre en què hi consti el motiu. Moltes gràcies. 

 

 

  Feiners Dissabte Diumenge 

Sant Cebrià 9:30 

10 
  
19 

10 
12:30 
19 

Assumpció     11 

Sant Joan (Mira-sol) 20 20 11:30 

Carme (Mira-sol)     13 

MM. Dominiques  
(St. Cugat) 

7:30 8 8 
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Visita apostòlica del Sant Pare  

Benet XVI a Barcelona 
 

El proper cap de setmana la nostra terra rebrà una visita molt espe-
cial: la del Papa Benet XVI. Vindrà, com ja sabeu tots, a consagrar el 
Temple de la Sagrada Família, que el geni de Gaudí va dissenyar i 
començar per a donar glòria a Déu.  Per tal de preparar-nos com cal, 
és bo recordar què és el Papa i per què és tan important aquest en-
contre amb ell. 

La figura del Papa no hem de reduir-la a la d’un “cap d’estat”, ni a la 
d’un “representant d’una religió”, altrament desfiguraríem el seu ve-
ritable sentit. La figura del Papa s’entén a la llum del misteri de  
l’Església, que Crist va fundar perquè fos el nou Poble de Déu aplegat 
entorn d’Ell. Per la fe en Crist i pel baptisme, els cristians entrem a 
formar part de l’Església, de la família dels fills de Déu. Nostre Se-
nyor Jesucrist és el nostre Pastor, que ens 
ensenya la veritat que salva, ens dóna la vida 
que perdura, ens guia pels camins de la salva-
ció. Però com que Ell ens havia de santificar 
com a fruit de la seva dolorosa mort i de la 
seva triomfant resurrecció, va voler deixar la 
seva Església per als segles venidors reunida 
entorn del grup dels Dotze Apòstols. Ells pre-
dicarien la doctrina en el seu nom, amb la 
seva autoritat comunicarien la seva salvació 
per mitjà dels sagraments, i sota l’assistència 
de l’Esperit Sant guiarien al poble de Déu 
vers els pasturatges eterns. 

EDITORIAL 



 

I entre els Apòstols, Crist n’escollí un, Simó, i el posà al capdavant i fins 
i tot li canvià el nom, confiant-li una missió especial: “Benaurat Simó… 
Tu ets PEDRA i sobre aquesta PEDRA edificaré jo la meva Església, i les 
portes del reialme de la mort no la podran destruir. Et donaré les claus 
del Regne del cel, i el que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i que el 
que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel” (Mt 16, 16-18).  La mis-
sió de Pere de ser “la pedra fonamental” de l’Església, de “confirmar en 
la fe els germans”(Lc 22, 32), i de “pasturar” el ramat del Senyor (Jn 21, 
15-17), es perpetua en l’Església per voluntat de Crist al llarg dels segles  
en el seus successors, els bisbes de la ciutat de Roma, lloc on fou marti-
ritzat Sant Pere.  

Per a complir aquesta tan fonamental missió, Crist confià Pere i els seus 
successors, els Pontífex Romans, no només un “primat d’honor”, sinó 
també una veritable potestat plena sobre tots els cristians i sobre tots 
els pastors, per mitjà de la qual ha d’orientar i guiar en el seguiment de 
Crist. A més, amb la seva pregària Crist li atorgà l’assistència  
de l’Esperit Sant perquè “no defallís en la fe sinó que confirmés els ger-
mans”. De tal manera que quan el Papa es dirigeix a tota l’Església per 
ensenyar-li en nom de Crist, gaudeix de la prerrogativa de la in-
fal·libilitat que Crist volgué per a la seva Església.  

Per això, els cristians no només anomenem el Papa “bisbe de Roma”, o 
“successor de Sant Pere”, sinó també “vicari de Crist”, perquè ens fa vi-
sible amb la seva paraula i la seva guia, l’ensenyament i la guia de Crist. 
Santa Caterina de Sena anomenava el Sant Pare “el dolç Crist a la ter-
ra”, ja que com Crist mateix digué als seus Apòstols: “qui a vosaltres us 
escolta, a mi m’escolta” (Lc 10, 16). La nostra adhesió al Papa assenyala 
el grau de la nostra adhesió a Crist. 

Per tant, és just i necessari que “oferim al Papa un acolliment filial, de-
vot i entusiasta” (Sr. Cardenal de Barcelona). I que diguem amb alegria: 
“Beneït el qui ve en el nom del Senyor”.  

Mn. Josep Maria Manresa 

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX 

 
Horari especial diumenge 7 de novembre  

(Visita del Sant Pare a Barcelona) 
 

Donat que la vinguda del Sant Pare a Barcelona és un esdeveniment únic que 
ens toca tan de prop, al nostre arxiprestat de Sant Cugat el diumenge dia 7 no 
hi haurà misses entre les 10 i les 12:30 h per fomentar que la gent vagi a Barce-
lona o bé ho segueixi per televisió. Així, a la nostra parròquia algunes misses 
s’avançaran o s’endarreriran, per facilitar aquesta participació, i quedarà de la 
següent manera:  

- Dissabte 6 de novembre queda com sempre: 

A Sant Cebrià a les 19 h. 

A Sant Joan de Mira-sol a les 20 h. 

- Diumenge 7, matí: 

A Sant Cebrià celebrarem la Missa: a les 9 h (no a les 10 h),a les 13 h  
(no a les 12:30 h) i a les 19 h. 

A Sant Joan de Mira-sol traslladarem la Missa al vespre, a les 20 h. 

Ni a l’Assumpció i ni al Carme aquell diumenge 7 no se celebrarà la Missa. 

A les Dominiques de Sant Cugat se celebrarà com sempre a les 8 h del matí. 
 

Entrades per la Missa amb el Sant Pare a la Sagrada Família 

Tot i fer totes les gestions possibles, no hem pogut obtenir per aquest cap de 
setmana les entrades que ens heu sol·licitat. Des de l’Arquebisbat de Barcelona 
ens han dit que a partir de dilluns començaran a repartir-les. Hi haurà infor-
mació actualitzada a la web del nostre bisbat de Terrassa: 
www.bisbatdeterrassa.org. Si finalment les aconseguim, divendres per la tarda 
i dissabte pel matí estarem aquí a la parròquia per entregar-vos-les. Disculpeu 
totes les molèsties. Tot sigui a fi de bé, perquè la visita del Sant Pare doni molt 
de fruit. 

Solemnitat de Tots Sants 

El dilluns 1 de novembre celebrem la Solemnitat de Tots Sants. És festa de pre-
cepte. Com és una solemnitat, la Missa del diumenge 31 al vespre serà ja de 
Tots Sants.  
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