FULL PARROQUIAL

NOTÍCIES I AVISOS
Agraiment de Càritas Valldoreix per la Campanya de Nadal
El nostre agraïment als feligresos, al Grup del Teatre Espiral (Pessebre
vivent), Sra. Guadalupe Sales (dinar Delfhi) i al Casal d’Avis de Valldoreix. Gracies a les seves aportacions hem pogut donar uns bons lots de
Nadal als necessitats de la Parròquia.
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CÀRITAS A LA NOSTRA PARRÒQUIA
Recaptació de la Campanya contra la fam en el món
El diumenge passat vam realitzar la col·lecta per a la Campanya contra la
Fam, promoguda per Mans Unides, per a ajudar els països del Tercer
Món. La recaptació va ser la següent: a Valldoreix (Sant Cebrià i
l’Assumpció) es van recollir 1965 €; a Mira-sol (Sant Joan i el Carme) es
van recollir 817,20 €. Moltes gràcies per tot. La vostra generositat és un
gran testimoni per al nostre món. Déu us ho pagarà amb escreix.
Demana ara l’assignatura de Religió Catòlica a l’escola o institut!
Aquests 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 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!

Nostre Senyor Jesucrist donà a la seva Església la missió d’anunciarlo a tot el món, per mitjà de la predicació de l’Evangeli, però també del
testimoniatge de la caritat. “En això reconeixeran que sou els meus deixebles, en què us estimeu els uns als altres (Jn 13,35). Per tant, la Caritat
és una funció essencial de tota l’Església i de cada diòcesi.
L’acció caritativa de l’Església també està present a la nostra parròquia i al nostre arxiprestat. Sovint ho fa d’una manera discreta, sense fer
soroll, però la seva influència benèfica es deixa sentir en molta gent. I
tot gràcies a persones voluntàries, i també al vostre ajut econòmic.
És d’admirar com en aquests temps de
crisi, la vostra generositat s’ha deixat sentir encara més. Durant l’any passat 2010
s’han estat repartint lots d’aliments cada
mes unes vint famílies necessitades de la
nostra Parròquia. A més, s’han pogut ajudar a pal·liar altres despeses bàsiques com
la llum, el gas, l’aigua, hipoteques, i altres,
segons diverses necessitats. Gràcies a la
vostra aportació a les col·lectes dominicals, s’han destinat a aquest fi
més de 15.000 €. També hem col·laborat amb col·lectes destinades a
Caritas diocesana. Això sense comptar les col·lectes que van a altres
destinacions exteriors, com la de la Campanya contra la fam, la destinada als cristians de Terra Santa, etc. A més algunes persones visiten voluntàriament la gent gran, els malalts, etc.
Aquest any volem continuar realitzant aquesta missió essencial dels
cristians, i procurarem coordinar-nos millor amb tot l’arxiprestat de
Sant Cugat. Segur que així ens aproparem més a Jesús, el bon Samarità.

