FULL PARROQUIAL

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX
Però abans hem de passar moltes proves, persecucions i dificultats. Tanmateix, no hem de tenir por, perquè Ell ens marca el camí
(“Jo sóc el camí, la veritat i la vida”); no hem de patir, perquè Ell
és amb nosaltres (“Jo seré amb vosaltres tots els dies fins a la fi del
món”). Hem de viure confiats en Jesús i treballar tan com puguem
perquè “vingui a nosaltres el vostre Regne”, perquè totes les nostres coses (la família, el treball, la societat, etc.) i tota la creació
s’ordeni cada cop més a Jesús, i per Jesús, a Déu Pare.
Mn. Josep M. Manresa

L A N OSTRA P ARRÒQUIA
Presentació del Pla pastoral diocesà per als propers 3 anys
Ha tingut lloc el dissabte 20 de novembre al Centre Borja de Sant Cugat
del Vallès aquest acte de presentació del nou Pla pastoral diocesà. L’ha
presentat el Sr. Bisbe Josep Àngel Saiz. És l’eina que ens ajudarà a orientar-nos en la pastoral durant els propers tres anys.
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EDITORIAL
Jesucrist, Rei de l’Univers
Al llarg de l’any hem celebrat els misteris de la vida de Crist: el
seu naixement, la seva predicació, els seus miracles, el seu
amor fins a la fi, la seva passió i mort, la seva resurrecció gloriosa.
Avui, al final ja de l’any litúrgic, celebrem que Ell ja ha triomfat
gloriós del sepulcre i ara “regna” sobre tota la creació, assegut
a la dreta del Pare, i alhora esperem aquell dia joiós i terrible
en què Ell vindrà a renovar tota la creació i a instaurar un cel
nou i una terra nova.

Diumenge vinent, 28 de novembre,
comencem el temps d’Advent

El seu “regne” no és com els regnes d’aquest món: a diferència
dels reis humans que no coneixen els seus súbdits, Jesús ens
coneix i ens estima; en comptes de trepitjar-los orgullós com
fan els “senyors” d’aquest món, s’ajup a rentar els peus dels
seus deixebles; al contrari dels “poderosos” que s’aprofiten dels
inferiors, Jesús acceptà morir clavat en Creu per salvar-nos.

Durant quatre diumenges, simbolitzats en els quatre ciris de la corona
d’advent, anirem fent camí cap al Nadal, preparant-nos per acollir el Nen
Déu que ve a salvar-nos. A les Misses de la Parròquia beneirem la corona
d’Advent i encendrem ja el primer ciri. També beneirem, si les porteu, les
corones d’Advent que vulgueu posar a la vostra llar durant aquest temps.

Per això, la festa de Crist Rei és una diada d’esperança entre els
cristians. Sabem que el món no acabarà amb una destrucció
còsmica, conseqüència d’un cataclisme esfereïdor, sinó amb la
victòria definitiva de Jesucrist Ressuscitat sobre el pecat i la
mort. Una victòria que ja comencem a tastar aquí a la terra cada cop que procurem viure segons la llei de Déu.

