FULL PARROQUIAL

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX
Aquesta llum i aquesta sal que constitueixen la Bona Nova de Jesús, són visibles i audibles quan es poden reconèixer en la vida d'una comunitat cristiana, en la vida de tot cristià. Jesús ens vol feliços, benaurats, ens vol amb
una vida plena de sabor i plena de lluminositat. Una llum que il·lumina tota
zona fosca, i una sal que produeix un gust de vida nova. És a dir, una "llum
salada" que posada en primer pla d'una ciutat elevada fa que el testimoni de
Déu sigui visible i audible, perquè qui ens vegi i escolti pugui donar glòria al
nostre Pare del cel (cf. Mt 5,16 ).
Mn. Albert Quílez Figuerola

AVISOS
Demana ara l’assignatura de Religió Catòlica a l’escola
o institut per als teus fills!
Aquests primers dies del mes de febrer, es realitzen les preinscripcions per als
col·legis i instituts dels vostres fills de cara al curs vinent. Els qui porteu els fills a
escoles on la religió és optativa, és ara quan heu de demanar-la explícitament en
omplir la fitxa. No deixeu de fer-ho. Recordeu que és un dret personal inviolable
garantit per la Constitució espanyola (art. 15 i 27.3), pels acords de l’Estat espanyol
amb la Santa Seu, i pels convenis educatius encara vigents. Tant per a la primària
com per a la secundària i el batxillerat. A més, per als cristians és una obligació moral exigir-ho dels instituts per al bé dels nostres fills. No deixeu passar això al moment d’incriure els vostres fills, ara és el moment oportú!
Campanya contra la fam en el món
Diumenge vinent, 13 de febrer, es realitza la tradicional Campanya contra la Fam,
promoguda per Mans Unides, per a ajudar els països del Tercer Món. Enguany ajudarem dos projectes, un d’un programa de formació agrícola al Paraguai, i l’altre
d’un orfenat a Egipte. Des d’aquest diumenge hi seran els sobres a la parròquia pels
qui vulgueu preparar des de casa l’aportació.
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EDITORIAL
Sal de la terra i llum del món
La litúrgia d'aquest cinquè diumenge durant l'any ens convida a posar la
nostra mirada en el testimoni cristià. Els que seguim Jesús estem cridats
a ser, com Ell, sal de la terra i llum del món: amb les nostres paraules i
amb les nostres obres.
En aquest context hem celebrat aquesta setmana, el passat dia 2 de febrer, la Presentació del Nen Jesús al Temple i la Jornada per a la vida
consagrada, festa instituïda pel Papa Joan Pau II. La vida consagrada
està cridada a un "testimoni profètic" de la vida de Crist per mitjà de la
sal de la paraula i amb la llum de les obres. Les paraules que va dirigir el
Sant Pare Benet XVI als consagrats reunits a Roma són també per a nosaltres camí de realització perquè el nostre testimoni cristià sigui lluminós
i coherent i cada vegada més atent i generós. Així mateix, ens convida a
què el testimoni i l'acció apostòlica es converteixin en una tasca de vida.
A l'evangeli d'aquest diumenge trobem dues imatges amb les quals podem relacionar les paraules del Papa Benet XVI als consagrats i que ens
descobreixen el camí per viure com a testimonis de Crist en el món
actual.

Adoració nocturna femenina

La primera imatge és la de la sal, símbol de la
paraula amb la qual assaonar el nostre dia a
dia. Per això és necessària l'escolta assídua de
la Paraula, perquè, tota saviesa de vida neix de
la Paraula del Senyor!

Serà, com cada segon divendres, a la Residència de les Gnes. Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria, darrere mateix de la Parròquia de Sant Cebrià. 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 segona imatge conté el símbol de la llum,
que els Pares de l'Església van unir aquesta irradiació al camí espiritual. La nostra vida expressa aquest camí, perquè la llum de les nostres obres sigui reflex de la bondat de Déu.

