AVISOS I NOTÍCIES


FULL PARROQUIAL

Horari del mes d’agost

Durant aquest mes d’agost, degut a l’horari d’estiu i a les reparacions que
farem a la Parròquia Sant Cebrià, l’horari de celebracions serà el següent:
Feiners
Sant Cebrià

-

Dissabte
‐

19

Assumpció
Sant Joan (Mira-sol)

(St. Cugat)

12:30
20
11

20

20

Carme (Mira-sol)
MM. Dominiques

Diumenge
10

11:30
-

8

8

8

Remarcar el següent:
- A Sant Cebrià els dies feiners no hi haurà Missa, degut a les obres; el dissabte al matí tampoc, ja que s’haurà de netejar l’església.
- El cap de setmana les Misses queden igual (tret de la de l’església del Carme que no se celebra).
- A les Dominiques la Missa, en principi, serà a les 8 del matí, durant tot el
mes d’agost. Si hi ha qualsevol canvi, tant les monges com la parroquia ja
els avisarem.
- Durant el mes d’agost no hi haurà despatx. Per qualsevol qüestió truqueu
al mòbil del Sr. Rector, Mn. Josep Maria Manresa, 626589389.


Recaptació de la col·lecta de Corpus per a Càritas.

En la col·lecta per a Càritas de la Festa de Corpus d’enguany la recaptació
va ser la següent: a Valldoreix (Sant Cebrià i l’Assumpció) es van recollir
1791,50 €; a Mira-sol (Sant Joan i el Carme) es van recollir 1065 €. Moltes
gràcies per la vostra generositat. Déu us ho pagarà amb escreix.
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MILLORAR I PINTAR LA PARRÒQUIA
Durant aquest mes d’agost a la
Parròquia de Sant Cebrià farem algunes millores i arreglos.
En primer lloc, el baptisteri, que
està amagat al fons de l’església, serà
col·locat en un lloc adient, per tal
que es pugui administrar el sagrament del baptisme en la mateixa
pila en la qual nasqueren a la vida
cristiana els nostres avantpassats.
En segon lloc, la creu també serà
portada a un lloc visible, perquè tots Aquestes tasques duraran des del
puguin venerar-la millor.
1er. d’agost fins abans d’acabar el
D’altra banda, el confessionari, serà mes. Per això en els dies entre setportat al fons per tal que tothom mana se suprimirà la Missa. Però
pugui confessar-se amb una major dissabte al matí (tampoc hi haurà
intimitat. A més, es farà de manera Missa) es netejarà l’església perquè
pugui haver culte el cap de setmana
que quedi tancat i insonoritzat.
i les festes de precepte (com la Mare
Aprofitarem també per arreglar les de Déu d’Agost).
parets de les esquerdes i de les
humitats deixades per les goteres Crec que aquest petit sacrifici de
(que ja vam arreglar el passat mes balls d’horaris de Misses serà prode novembre), i per donar una pin- fitós per millorar i embellir el nostre
temple parroquial. Per això,
tada a tota l’església.
s’agraeix la vostra comprensió. Pel
Igualment canviarem els focos per que fa al pressupost, tot plegat cosuns altres que no gastin tant ni tam- tarà uns 10.000 euros. Qualsevol
poc cremin les parets de l’església. ajuda serà també molt agraïda.

