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Recordem el nou horari de misses i de despatx 

des del 31 d’octubre de 2010  
 

Des del passat 31 d’octubre, a la parròquia regeix el següent horari: 

 

 

 

Despatx: 

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

 

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

 

 

 

  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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Quatre nous preveres per a la 

nostra Església diocesana 
 

Si avui estem de festa grossa per la visita del Sant Pare a Barcelona, 

el proper diumenge també ho estarem. En efecte, Mn. Silvio, el diaca 

de la nostra parròquia, serà ordenat de prevere pel Sr. Bisbe a la Ca-

tedral de Terrassa. La Missa començarà a les 18h, i juntament amb 

Mn. Silvio seran ordenats també tres diaques més. També aquest és 

un motiu molt important de festa per a la nostra diòcesi. 

Ser sacerdot no és més que ser cristià. El més important és ser cris-

tià, ser batejat, ser fill de Déu. Recordem allò que va dir Jesús, asse-

nyalant un nen: “El qui es faci petit com un d’aquests infants, és el 

més important al regne del cel” (Mt 18, 4). La santedat consisteix en 

la participació en la vida del Fill de Déu, pel baptisme, per la fe i per 

la caritat. Tota la resta està al servei d’això. I per tant, ser bisbe, sa-

cerdot, diaca, religiós, religiosa, casat, laic 

cristià, etc., totes les vocacions estan al ser-

vei del creixement en la fe i en la vida cristia-

na del poble fidel. Per això Sant Agustí deia: 

“Per a vosaltres sóc bisbe, amb vosaltres sóc 

cristià. La condició de bisbe connota una 

obligació, la de cristià un do; la primera 

comporta un perill, la segona una salva-

ció” (Sermó 340,1). Hem d’aprendre tots a 

entendre sempre les nostres crides particu-

lars al servei del bé comú del Poble de Déu, 
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és a dir, del creixement en la fe i la caritat de tots els seus membres. 

I en concret, què és ser sacerdot i per què hem de pregar tant per ells? 

Jesús va cridar alguns deixebles i els va fer Apòstols amb una missió 

especial al servei de l’Església: “Jesús en cridà Dotze perquè estiguessin 

amb Ell i per enviar-los a predicar amb el poder de treure els dimo-

nis” (Mc 3,13-15). Aquest “poder sagrat” que els Apòstols van rebre de 

Crist, el van transmetre als bisbes, i als col·laboradors d’aquests, els 

preveres. Aquests tenen la missió essencial de representar Crist enmig 

de l’Església. El bisbe, i els preveres, no són uns “delegats” de la comu-

nitat, sinó “delegats de Crist”, que el fan present enmig de l’Església. 

Crist vol arribar també avui visiblement a tots els homes i dones del 

món. I això ho fa especialment per mitjà dels sacerdots. Pel sagrament 

de l’Orde sacerdotal, el prevere és consagrat per Crist en l’Església i rep 

aquesta potestat sagrada per a actuar in persona Christi. El Sant Pare 

Joan Pau II deia als sacerdots: “Crist vol exercir avui el seu sacerdoci 

per mitjà de la vostra consagració i missió sacerdotal. Vol parlar als ho-

mes d’avui amb la vostra veu. Estimar amb el vostre cor. Ajudar amb les 

vostres mans. Salvar amb el vostre cansament...”. Ser prevere és una 

responsabilitat molt gran, és “fer present Jesús enmig de l’Església i del 

món”. Per això el Papa Benet XVI ens deia també: “el sacerdot és  

l’home de Déu, i per tant ha de viure en una contínua intimitat amb 

Crist. Tota la seva vida i la seva missió ha d’estar centrada en Jesucrist, 

perquè només així el podrà donar als germans”. Per això és tan impor-

tant aquesta vocació i per això cal pregar tant pels mossens: perquè es-

tiguin molt units a Crist i siguin molt fidels a la seva vocació, per al bé 

del poble cristià.  

Aquests dies donem gràcies a Déu per la ordenació de Mn. Silvio i dels 

altres tres nous preveres, i demanem al Senyor que siguin uns “pastors 

segons el seu Cor” (Jer 3,15). A més, demanem al Senyor que continuï 

cridant nous joves a seguir-lo en el ministeri presbiteral. 

 

Mn. Josep Maria Manresa 
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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 vulgui col·laborar econòmicament, pot fer-ho, bé 
amb un ingrés especificant el concepte en el número de c/c de la parrò-
quia 2100 2776 33 0100220691, bé oferint l’aportació en efectiu en un 
sobre en què hi consti el motiu. Moltes gràcies. 

 

Adoració nocturna femenina 
 

Serà, com cada segon divendres, el dia 12 de novembre a la Residència de 
les Gnes. Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria, darrera ma-
teix de la Parròquia de Sant Cebrià. Es comença a les 21:30, i a les 22 h 
celebrarem la Missa. Després s’hi exposarà el Santíssim Sagrament per a 
l’adoració. 

 

LA NOSTRA PARRÒQUIA 

AVISOS 


