AVISOS I NOTÍCIES


Mn. Sílvio Torregrossa, nomenat vicari de la Parrròquia

Encara que ja fa temps que Mn. Silvio col·labora aquí a la parroquia, el passat 1 de setembre el Sr. Bisbe li va donar el nomenament de vicari parroquial de Sant Cebrià. Ens alegrem amb
Mn. Silvio per aquest nou càrrec pastoral, i demanem al Senyor
que, juntament amb els altres mossens, pugui servir amb encert
al poble cristià que viu a Valldoreix i Mirasol.


Nou horari per al despatx parroquial

A partir d’aquest mes de setembre, i per tal de poder oferir un
millor servei, regirà un nou horari per al despatx parroquial. A
Sant Cebrià serà els dimarts i dimecres, de 19h. A 20:30h. A
Sant Joan de Mirasol, tanmateix, es manté els dimecres a les
20:30. Per a qualsevol urgencia podeu trucar al telf. de la Parròquia de Sant Cebrià, 93 6740569, o al de l’església de Sant Joan
de Mirasol, 936744058. O bé, al mòbil del rector, Mn. Josep
Maria Manresa, 626589389.


Inscripcions per a la catequesi

Enguany hi haurà com sempre, catequesi de primera comunió,
però a més també catequesi de post-comunió i confirmació. I
estem preparant també un temps d’esplai per als dissabtes.
Per a inscriure’s hi ha el següent horari:
Dimarts 13 i dimecres 14 de setembre, de 17:30 a 19h.
Dimarts 20 i dimecres 21 de setembre, de 17:30 a 19h.
Recordem que la catequesi de 1a Comunió comença a partir de
2n. de Primària, i la de Confirmació, a partir de 1r. d’ESO.
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AMB L’ALEGRIA DE LA JMJ… COMENCEM DE NOU
Molt estimats feligresos:
Ja ha arribat novament el mes de
setembre, i amb ell l’inici d’un
nou curs.
Qui més qui menys ha pogut fer
una mica de descans, d’escampar
la boira, de carregar piles. Alguns
potser no tant. Però segur que
tots portem al cor l’alegria de les
JMJ, l’encontre mundial de la joventut amb el Sant Pare, que se
celebrà a Madrid el passat mes
d’agost.
Els qui vam tenir la possibilitat
de participar-hi vam poder viure
una experiència inoblidable de fe
i de vida cristiana juntament amb
tants joves (gairebé 2 milions)

vinguts d’arreu del món. El Sant
Pare ens va confirmar en la fe
amb les seves paraules, per tal
que tornéssim a les nostres llars i
als nostres pobles per a portar el
testimoni alegre de la salvació de
Crist.
Ara toca començar de nou el
curs, però amb una nova il·lusió,
una nova alegria, un nou ardor.
Encomanem-nos a la Mare de
Déu perquè ella ens ajudin a donar aquest testimoni alegre de
Crist enmig del nostre món.

