DE MOMENT, ES MANTÉ L’HORARI D’HIVERN

FULL PARROQUIAL

Tot i el canvi d’hora civil, de moment mantindrem l’horari d’hivern de la Missa de
dissabtes, diumenges i festius. Si fem canvis més endavant, ja us ho informarem.
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ALTRES NOTÍCIES I AVISOS
Durant la Quaresma, adoració al Santíssim, confessions i Via Crucis
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. A més cada divendres es farà el rés pietós del Via Crucis, a les
9:00h. a Sant Cebrià de Valldoreix, i a les 19:15 a Sant Joan de Mira-sol.
Col·lecta del Dia del Seminari
Amb motiu de la Solemnitat de Sant Josep, el diumenge
passat vam pregar a les Misses i a pel nostre Seminari
de Terrassa i per les vocacions sacerdotals. També ho
vam fer especialment a la Vetlla de Pregària que va presidir el Sr. Bisbe. Igualment el vostre ajut econòmic ha
estat també molt generós. A Sant Cebrià i a l’Assl’Assumpció es van recollir a la col·lecta fins a 1745€. A
Sant Joan de Mira-sol i al Carme es van donar 1175€.
Moltes gràcies a tots per la vostra generositat! .
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“SET DE FELICITAT. SET DE DÉU”
Ens trobem ja al tercer diumenge de Quaresma. La
vida de l’Església avança seguint Jesús. Avui la
litúrgia ens presentarà a l’Evangeli la figura de la
Samaritana, una dona que havia cercat, sense èxit,
trovar la felicitat per camins desordenats, fins que
Jesús li sortí a l’encontre i li oferí aquella “aigua
viva” que sacia plenament el cor humà, és a dir,
Déu mateix. Sant Agustí, després de anys de cercar
la felicitat, també podrá dir a les seves Confessions
“ens heu fet, Senyor, per a Vós i el nostre cor està
inquiet fins que no reposi en Vós”. Aquest temps
de quaresma Jesús ens convida a omplir-nos de
Déu per a ser de veritat feliços.
En aquest camí quaresmal, a la parroquia volem fer ènfasi en dos grups. En
primer lloc, els infants que estant preparant-se per a rebre per Pasqua la primera Comunió. Els hem convidat a començar a participar ja amb les seves
famílies a la Missa dominical. I els anem ajudant a viure aquest camí quaresmal
amb uns signes que els donem cada diumenge a Missa. El primer diumenge van
rebre un petit Missal, perquè puguin seguir la celebració i aprenguin a respondre. El diumenge passat van rebre una Creu, signe de l’amor màxim del Fill de
Déu que mori per nosaltres. Aquest diumenge rebran el Parenostre. Etc. Així
es van preparant millor per a la seva primera Comunió, l’encontre amb Jesús.
En segon lloc, per als joves. Us volem proposar tres activitats. La primera, la
vetlla de pregària el proper divendres 1 d’abril a les 21:30h. a Sant Cebrià. La
segona, els propers dos dilluns, 28 de març i 4 d’abril, a les 21h. a Sant Cebrià
dues xerrades amb diapositives sobre el Llençol Sant i la Passió de Jesús. La
tercera, el cap de setmana del 8 (divendres) al 10 d’abril un recés de joves.
Segur que us poden ajudar a trobar-vos amb Crist, la font de la felicitat.

