FULL PARROQUIAL

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX
oferir als joves (majors de 18 anys) allotjament (ells ja porten sac de dormir)
i esmorzar. Durant aquests dies els grups de joves amb els seus responsables
diocesans participaran en diverses activitats, pregàries, Misses, visites turístiques, etc., que els anem organitzant, tant des de la parròquia com des del
bisbat. També es necessiten voluntaris (especialment si saben idiomes) per a
acompanyar els diversos grups i preparar les diverses tasques d’infraestructura (àpats, logística...), acollida (guies, intèrprets...) celebracions
(cantors i músics, lectors...) i activitats lúdiques (artistes, animadors...).
Tot i que ja us anirem informant amb més deteniment, des de la parròquia us volem animar ja a preparar-vos per a la JMJ i per a acollir a les nostres llars i a la nostra parròquia alguns d’aquests joves peregrins de Jesucrist.

AVISOS
Arreglant la megafonia de les nostres esglésies
Aquests dies estem arreglant el sistema de megafonia de les nostres esglésies: de Sant
Cebrià, de l’Assumpció, de Sant Joan de Mira-sol i del Carme. Alguns micròfons han
estat retirats, per tal d’arreglar-los, d’altres han estat canviats o encara han de portar els
nous. També s’està arreglant la instal·lació dels cables i dels altaveus. A més, estem provant algun aparell inalàmbric així com la instal·lació per a la música, etc. Esperem que
tot serveixi per a què tots puguem escoltar millor la Paraula de Déu... i posar-la també
en pràctica!
Demana ara l’assignatura de Religió Catòlica a l’escola o institut per als teus fills!
Aquesta primera quinzena 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 des dels instituts
per al bé dels nostres fills. No deixeu passar això al moment d’inscriure els vostres fills,
ara és el moment oportú!
Campanya contra la fam en el món
Recordem que avui es realitza la tradicional Campanya contra la Fam, promoguda per
Mans Unides, per a ajudar els països del Tercer Món. Déu pagarà amb escreix el que es
fa per els més necessitats.
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PREPARANT LA JMJ MADRID 2011
El proper mes d’agost es celebrarà la XXIV Jornada Mundial de la
Joventut (JMJ) a Madrid. Més d’un milió i mig de joves vindran de tots
els continents per a trobar-se amb el Vicari de Crist, el Sant Pare Benet
XVI, i celebrar conjuntament la fe en Crist Salvador.
Sota el lema paulí de la jornada: “Arrelats i edificats en Crist, ferms
en la fe” (cf. Col 2,7), les multituds de joves es prepararan per a acollir al
Sant Pare participant del 16 al 19 d’agost, en algunes catequesis que impartiran els bisbes i en moltes altres activitats festives. Finalment, el dissabte 20 hi haurà la tradicional Vetlla de Pregària amb el Papa i diumenge
21 el mateix Sant Pare presidirà la multitudinària celebració de l’Eucaristia, en la que es preveuen més de dos milions de persones.
Des de la nostra parròquia de Valldoreix i Mira-sol i el nostre bisbat
de Terrassa ja ens estem movent per organitzar la infraestructura a fi i
efecte que molts joves puguin participar a la JMJ de Madrid.
Però enguany hi ha una novetat d’aquesta JMJ. Durant els dies previs, del 12 al 15 d’agost, aquests milers de joves vinguts d’arreu del món
seran acollits i conviuran uns dies en les diverses diòcesis de tota la geografia espanyola. A la nostra diòcesi de Terrassa es calcula que vindran
uns 8.000 joves, que seran distribuïts en les parròquies. La nostra parròquia vol ser també “parroquia d’acollida” d’aquests joves peregrins, que a
canvi ens portaran un gran testimoniatge de fe i d’alegria cristiana, que tant
necessitem.
Per poder ser “parròquia d’acollida” només cal que trobem algunes
“famílies acollidores” que, aquells dies
d’agost (12-15) estiguin disposades a

