
AVISOS I NOTÍCIES 
 

 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 Parrò-
quia 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. 

“Queridos jóvenes, permitidme que, como Sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta 
fe que se nos ha transmitido desde los Apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en 
el centro de vuestra vida. Pero permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús 
en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en 
solitario. Quien cede a la tentación de ir «por su cuenta» o de vivir la fe según la men-
talidad individualista, que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar 
nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Tener fe es apoyarse 
en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de otros. Os 
pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha engendrado en la fe, que os ha 
ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor”.  

(Bendicto XVI, Homilía Misa JMJ , Cuatro Vientos Madrid, 21 agosto 2011) 
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DIVENDRES, LA FESTA DE SANT CEBRIÀ 

Molt estimats feligresos: 

El proper divendres celebrarem la 
festa major del nostre poble que té 
com a patró a Sant Cebrià. Gairebé 
tots coneixeu aquest gran personatje 
de l’Església. El nostre patró va ser 
un excel·lent bisbe de Cartago i va 
morir màrtir del segle III. És una de 
les figures cabdals de les Esglésies 
d'Àfrica juntament amb Sant Agustí. 
Sant Jeroni fa d'ell el següent retrat:  

«Cebrià, nas-
cut a Àfrica, 
primer ense-
nyà la retòrica 
amb gran glò-
ria; després es 
féu cristià atret 
per l'e-xemple 
del prevere 
Cecili, de qui 
va prendre el 
nom, i emprà 
tots els seus béns a socórrer els po-
bres. Poc temps després rebé l'orde-
nació de prevere i de seguida va ser 
constituït bisbe de Cartago. Seria tan-
mateix superflu posar-me a donar 
una mostra del seu ingeni, sent així 

que els seus escrits resplandeixen més 
que el sol. Patí el martiri sota els em-
peradors Valerià i Galiè, en la vuitena 
persecució, el mateix dia, encara que 
no el mateix any, que Corneli a Ro-
ma». 
El fet que nosaltres celebrem la seva 
festa, tot i la llunyania en el temps i 
en l'espai, ens recorda especialment 
que la fe cristiana té unes arrels molt 
antigues i fortes a la nostra terra, que 
han vivificat decisivament la nostra 
cultura i configurat els nostres valors 
personals i socials. A més, Sant Ce-
brià ens ensenya a estimar sempre la 
Santa Mare Església, de qui hem re-
but aquesta vida cristiana i que ens la 
manté. Seves són aquelles paraules: 
«No pot tenir a Déu per Pare qui no 
tingui a l’Església per mare».  
 
Us convidem a celebrar la festa de 
Sant Cebrià, amb dos actes: 
* representació de l’Acte Sagramental 
El martiri de Sant Cebrià, dijous 15 a 
les 20h. 
* Ofici de Festa Major a honor de 
Sant Cebrià, presidit pel Sr. Bisbe 
auxiliar, Mons. Salvador Cristau, di-
vendres 16 a les 12h 


