ALTRES NOTÍCIES I AVISOS
Conferència a Sant Joan Baptista de Mira-sol
Divendres dia 18 a les 20:30h., hi haurà una conferència d’AIN (Ajuda a l’Església Necessitada). Tema: “Els cristians al territori de l’Islam”.
4a. Trobada d’escolans
El proper dissabte 24 de març tindrà lloc la 4a. Trobada d’Escolans del bisbat de Terrassa. Serà de 10 a
17 h., al mateix Seminari. Us hi esperem!
Els divendres de Quaresma, Via Crucis a Sant Cebrià i a Sant Joan
Durant la quaresma, cada divendres es farà el rés pietós del Via Crucis. A
Sant Cebrià de Valldoreix serà a les 9:00h., just abans de la Santa Missa de
les 9:30h. A Sant Joan de Mira-sol serà a les 19:15h, la Missa a les 20h.
Adoració al Santíssim i confessions
Durant la Quaresma hi haurà adoració al Santíssim i confessions:
* A Sant Cebrià de Valldoreix, cada dissabte al matí, després de la Missa
de 10h. fins a les 11:30h.
* A Sant Joan de Mira-sol, dijous al vespre, a les 19h fins a les 20h., que
començarà la Santa Missa.

PREGÀRIA PER LES VOCACIONS
Senyor Jesús, que ens vàreu prometre: “demaneu, i Déu us donarà;
cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà”,
regaleu-nos les vocacions sacerdotals
que tant necessita la vostra Església i el món d’avui.
Feu que les famílies siguin el camp fértil on puguin arrelar.
Beneïu el treball apostòlic de catequistes i educadors,
perquè aconsegueixin desvetllar i madurar la vocació sacerdotal
d’aquells que vós, Senyor, heu escollit per al vostre servei.
Il·lumineu la tasca educativa dels formadors del Seminari
perquè creïn un veritable cenacle
on la trovada amb vós ajudi cada seminarista
a configurar el seu cor amb el vostre de Bon Pastor.
Que Santa Maria, Reina dels Apòstols,
porti per la mà els seminaristes i sacerdots
perquè siguin realment glòria de l’Església
i un veritable do de Déu per al món. Amén”.
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SANT JOSEP I EL DIA DEL SEMINARI
Dissabte vinent, 19 de març, tota l’Església
celebra la Solemnitat de Sant Josep, l’home
“just” que Déu va escollir perquè fos l’espòs de
la Verge Maria i el pare virginal del Fill de Déu.
El Papa Joan Pau II, a l’exhortació apostòlica Redemptoris Custos (el Custodi del Redemptor), explica que per realitzar l’obra de la
redempció Déu va voler que al “sí” de Maria
s’unís la fidelitat de Sant Josep a aceptar la seva
missió. Déu va fer d’ell un “administrador fidel
i prudent” i “li va confiar els seus tresors més
preuats, Maria i Jesús. També al cel Sant Josep
continua aquesta missió custodiant fidelment,
com a Patriarca del Poble de Déu, l’obra de
Jesús, l’Església, i cuidant-se d’una manera especial de les vocacions sacerdotals, per tal que a
la seva Església no li manquin mai preveres que prediquin la Paraula de Déu,
celebrin els sagraments i guiïn el poble en nom de Crist cap a Déu Pare.
Cal que aquests dies intensifiquem, doncs, la nostra pregària a Jesús, a
Maria i a Josep, perquè a la nostra diòcesi i a l’Església universal es desvetllin i creixin nombroses i santes vocacions al ministeri presbiteral, perquè
com ens diu el lema “el sacerdot és un do de Déu per al món”.
A la nostra parròquia de Sant Cebrià dissabte 19 de març a les 21h.
hi haurà una vetlla jove de pregària per les vocacions, una escola de pregària, organitzada pel seminari i en la qual formaran part joves de tot el bisbat.
A més, diumenge 20 de març, a totes les Misses celebrarem el dia del Seminari, i es recollirà la col·lecta per a aquest motiu.
“Déu omnipotent i etern, vós vau encomanar a Sant Josep els misteris
de la nostra salvació, feu que ara la vostra Església, sostinguda per la intercessió de l’espòs de la Verge Maria, porti l’obra de la salvació dels homes al
seu ple acompliment. Per Crist Senyor nostre. Amén”.

