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Novena de la Immaculada
Des de demà dilluns 29 de novembre i fins al 7 de desembre, a la Missa
de 20 h de l’església de Sant Joan de Mira-sol celebrarem amb pietat i
solemnitat la novena de la Immaculada. Us convido a participar-hi. La
nostra mare del cel bé s’ho mereix.
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EDITORIAL
Revestir-se de Crist
Benvolguda Comunitat,

El primer divendres, vetlla de pregària per a joves
Aquest mes de desembre serà el divendres dia 3 a les 21:30 h. En començar el temps d’Advent, escoltarem la Paraula de Déu, adorarem Jesús Eucaristia, ens omplirem de la seva pau i la seva llum. Després podrem
compartir, com sempre, una mica de sopar. Animeu-vos, joves.

M'agradaria, a través d'aquestes línies, transmetre a cadascun de
vosaltres la meva immensa alegria pel do immerescut del Sacerdoci i agrair-vos personalment la vostra oració. A l'ordenació
presbiteral molts de vosaltres m'heu acompanyat no solament
amb la vostra oració, sinó també amb la vostra presència. També
m'heu acompanyat el diumenge passat durant la meva Primera
Missa en aquesta Comunitat parroquial. Aquests moments inesborrables marquen amb total claredat un abans i un després en la
meva vida. Vull agrair-vos a tots el vostre afecte i proximitat. Però
no tot acaba aquí. Sabem que avui se'ns fa
molt difícil escoltar perquè vivim en una
època marcada pel soroll i per la por al
silenci i és per això que, ara més que mai,
hem de seguir resant per les vocacions.
Acompanyem els nostres sacerdots amb
l'oració i amb tota l'ajuda que puguin necessitar, i no ens cansem mai de resar per
les vocacions. A més la nostra parròquia
és privilegiada, ja que compta en la seva
demarcació parroquial, amb el Seminari
diocesà: el lloc en el qual Déu es fa especi-

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX
alment present parlant a cadascun dels joves que allí discerneixen i
es preparen per ser, un dia, alter Christus.
Faig meves les paraules del nostre Sant Pare Benet XVI en ocasió del
Recés Internacional dels Sacerdots a Ars del 29 de setembre de 2009
quan, dirigint-se als preveres allí congregats, els deia que el sacerdot
és “triat entre els homes per seguir sent un d'ells, i està cridat a servir-los lliurant-los la vida de Déu”. Es per això que com a home cometré errors, però vosaltres estareu allí per corregir-me quan faci
falta. I com a sacerdot, sóc cridat a ser home d'alegria i d'esperança:
elements indispensables per a tot cristià, i només és possible viure'ls
si confiem totalment en Déu i ens deixem guiar per Ell. La missió
dels sacerdots consisteix a fer present a Crist entre tots vosaltres,
perquè Crist vol arribar sacramentalment i visiblement a tots els homes i dones del món: aquesta és la missió que l'Església ens ha confiat.
Com a lema sacerdotal he escollit les paraules que el Bisbe recita durant el lliurament del Calze i de la Patena: “Considera el que realitzes
i imita el que commemores, i conforma la teva vida amb el misteri
de la Creu del Senyor”. Des de ja demano la vostra ajuda perquè tot
el meu ministeri entre vosaltres sigui il·luminat per la Creu del Senyor, una Creu que porta no a la mort, sinó a la plena unió amb Ell.
Avui comença l’Advent: un temps que, com tots sabeu, vol ser de
preparació i de revisió. Una revisió de la nostra quotidianitat per a la
preparació d'un futur cada vegada més proper al que Déu vol de
nosaltres: la santedat, santedat que es va preparant i forjant dia a
dia. L'Església, durant aquest temps d’Advent, ens ajuda amb un fil
conductor setmanal, i durant aquesta primera setmana ens convida
a vigilar (Mt 24, 37-44) i a revestir-nos de Crist (Rm 13, 11-14a).
Bona preparació a tots!
Mn. Silvio Torregrossa
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Jornada de pregària per les vocacions
Dimarts dia 30 la nostra comunitat parroquial s’unirà a la Missa que el
Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Salvador Cristau, celebrarà al Seminari diocesà
amb la presència dels seminaristes, amb motiu de la jornada de pregària
per les vocacions. Que Nostre Senyor es digni beneir-nos amb noves i
santes vocacions al ministeri sacerdotal, per al bé del Poble de Déu.
Col·lectes extraordinàries molt generoses
Enguany, a la col·lecta del DOMUND del diumenge 22 d’octubre es van
recollir: a Sant Cebrià i l’Assumpció, 2.679 €, i a Sant Joan i el Carme de
Mira-sol, 1.024 €. Pel que fa a la Campanya de Germanor, per ajudar
l’església diocesana del diumenge 14 de novembre (tot i les dificultats
d’avisar perquè diumenge anterior havia estat la visita del Sant Pare), es
van recaptar a Sant Cebrià i l’Assumpció, 983 €, i a Sant Joan i al Carme
de Mira-sol, 521 €. Que el Senyor us premiï la vostra generositat per al
sosteniment de la predicació de l’Evangeli.
Obres de reparació de la teulada de la Parròquia de Sant Cebrià
La setmana anterior es van realitzar els treballs d’apuntalament de les
bigues, reparació de les teules, neteja de la teulada i impermeabilització
de canals i desaigües, de cara a acabar amb les goteres i arreglar la teulada. El cost dels treballs ascendeix fins a 2.985,62 €, que anirem pagant,
si Déu vol. També s’ha començat a reparar la teulada de l’església de
l’Assumpció, especialment el que era més urgent. A més caldrà anar fent
altres obres i reparacions, de cara a millorar i mantenir en bon estat les
esglésies de la Parròquia. Des de ja, agraïm la generositat de les vostres
aportacions a la col·lecta dominical.

