
NOTÍCIES I AVISOS 
Missa Funeral pel pare del P. Iván 

El passat diumenge 20 de febrer el P. Iván va rebre la trista notícia de la 
mort del seu pare. Des de la parròquia volem acompanyar-lo en aquests 
moments difícils per a ell i la seva família. Per això, demà dilluns 28, a les 
18:15h de la tarda, el P. Iván oficiarà entre nosaltres una missa a Sant Ce-
brià per l’ànima del seu pare, José Ortega. Doneu-li el repòs etern, que la 
llum perpètua l’il·lumini. Reposi en pau. Amén.  
 

Cursets prematrimonials parroquials 

A la nostra parròquia les celebracions dels casaments continuen. Sí, encara 
n’hi ha, de matrimonis cristians, eh? A més, a la parròquia també oferim 
uns cursets prematrimonials per tal d’ajudar a ori-
entar els qui venen per casar-se. Enguany, ho fa-
rem durant dos dissabtes consecutius, de 16h. a 
19h.. Ambdós dissabtes hi haurà dues xerrades de 
45 minuts d’un matrimoni i una xerrada del mos-
sèn, sobre els temes principals del matrimoni cris-
tià, fent un temps de descans entre sessions perquè 
cada parella reflexioni, parli i pregui conjuntament. 
Aquests primers cursets el farem al Santuari de la 
Mare de Déu de Schönstadt, que ens han ofert les 
germanes tan gentilment. El primer curset és 
aquest dissabte 27 de febrer i el següent, el 5 de març. Les altres dates dels 
cursets són: el segon, el 27 d’abril i el 7 de maig; el tercer, el 3 i el 10 de 
setembre; i el quart, el 29 d’octubre i el 5 de novembre. També estem pre-
parant algun curs de paternitat responsable segons la doctrina de l’Església 
amb data a determinar. I és que ajudar al creixement humà i cristià dels 
matrimonis i les famílies és una de les principals tasques de l’Església avui. 
 

Proper divendres, vetlla d’adoració per a joves 

El proper divendres 5 de març, tenim com cada mes la vetlla d’adoració 
per a joves. Serà a les 21:30h. Després compartirem també un piscolabis. 

Dos avisos de catequesi de 1a. Comunió 

El proper dimecres, 2 de març, a les 20h. hi haurà a Sant Cebrià una reu-
nió molt important pels pares dels nens de segon any de catequesi.            
I dijous, 3 de març, festa de Sant Medir, no hi haurà catequesi. 
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FOMENTANT L’ENCONTRE SAGRAMENTAL AMB CRIST 

Una de les propostes del Pla Pastoral de la nostra diòcesi “Enviats a 
anunciar la bona nova”, aprovat pel nostre bisbe, Mons. Josep Àngel 
Saiz Meneses, per als propers anys 2010-2013, és el foment de l’e-
ncontre sagramental amb Crist en l’Eucaristia celebrada i adorada i en el 
sagrament de la reconciliació.   

A les esglésies de la nostra parròquia la centralitat de l’Eucaristia 
celebrada i viscuda és manifesta. Tanmateix, de vegades ens és difícil als 
mossens oferir espais més tranquils d’adoració eucarística i de possibili-
tat de rebre el sagrament de la reconciliació, donat que això darrer no 
sempre és possible abans de les Misses. 

Per tant, amb desig d’anar concre-
tant el pla pastoral a la nostra parrò-
quia, us proposem que, a partir de l’ini-
ci de la Quaresma (9 de març, dimecres 
de cendra), hi haurà dos nous moments 
d’adoració eucarística, en els quals tam-
bé trobareu el mossèn al confessionari.  

Seran els següents: 
 A Sant Cebrià de Valldoreix, cada dissabte al matí, després de 

la Missa de 10h. s’exposarà el Santíssim fins a les 11:30h., res-
tant el mossèn a la vostra disposició al confessionari. 

 A Sant Joan de Mira-sol, dijous al vespre, a les 19h s’exposarà 
el Santíssim Sagrament per a l’adoració eucarística, acabant 
amb la celebració de la Missa a les 20h, com sempre. Durant 
l’adoració eucarística el mossèn serà al confessionari.  

Que el Senyor faci que puguem créixer en el tracte i la intimitat amb 
Ell, per tal que la nostra vida sigui més plenament cristiana. 


