
1er ANIVERSARI ORDENACIÓ MN. SÍLVIO 

El diumenge 14 de novembre de l’any passat va rebre l’ordenació sacer-
dotal Mn. Sílvio, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, de mans 
del Sr. Bisbe, Mons. Josep Àngel Sáiz Meneses. Després d’un any, felici-
tem novament Mn. Sílvio per aquest primer aniversari de sacerdoci i 
preguem Déu que el continuï sostenint i guiant en l’exercici del seu 
ministeri entre nosaltres.  

 

26 DE NOVEMBRE, 2n DISSABTE FAMILIAR 

Després de l’èxit del primer dissabte familiar del passat mes d’octubre, 
estem ja preparant el d’aquest mes, que serà el dissabte 26, com l’-
anterior, a l’església de l’Assumpció, des de les 17h. per concloure amb 
la Missa a les 19h. Per aquest motiu, i encara que amb una mica de re-
tard, estem arreglant a corre-cuita els locals que hi ha sota l’església. 
Cal fer una bona reforma, però pensem que paga la pena l’esforç.  

 

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM 

Al llarg del curs, des de la Parròquia s’intenta oferir a més de les Eucaris-
ties, també un espai d’adoració al Santíssim Sagrament. A Sant Joan Bap-
tista, durant tot l’any, s’exposa el Santíssim els dijous, de 19h. fins cinc 
minuts abans de la Missa de 20h. A Sant Cebrià, durant els temps forts, 
Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua, també s’exposarà el Santíssim una 
estona els dissabtes després de la Missa de 10 del matí, fins a les 11h. Du-
rant aquests espais, hi ha sempre algun sacerdot per a confessar. 

Recordem també que a Sant Cebrià, per als joves, hi ha la Vetlla 
d’Adoració del primer divendres de mes, a les 21:30h. I per a les mares,  
els primers dilluns de mes de 15h. a  16h. I que el 2n divendres de mes, hi 
ha l’Adoració nocturna femenina, a la Residència de les Germanes Mis-
sioneres (darrera l’església de Sant Cebrià), a partir de les 21:30h. 

LA NOSTRA PARRÒQUIA 
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SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX 

FULL PARROQUIAL  

Aquest penúltim diumenge de l’any litúrgic té lloc, com cada any, la 
JORNADA DE GERMANOR. El seu objectiu és fer una campanya 
“informativa” sobre l’economia de l’Església diocesana i al mateix 
temps una crida als cristians a ajudar al seu sosteniment. És per tant 
una oportunitat per a renovar la consciència que som membres vius de 
l’Església i per tant també corresponsables en el seu funcionament..  

Com tots sabeu, des del desembre del 2006 el finançament de l’Església 
Catòlica a Espanya depèn únicament  de les assignacions directes que 
fem a través de l’IRPF (la “creueta” a 
la declaració) i, sobretot, dels dona-
tius, col·lectes i almoines fetes amb 
total llibertat i de tot cor. Per això, 
malgrat la  situació de crisi econòmi-
ca que patim, volem trobar mitjans 
perquè l’Església no deixi d’acomplir 
la seva missió per manca de recursos 
materials. 

La majoria d’accions pastorals de la 
nostra Església funcionen gràcies al 
voluntariat. Tants germans i germa-
nes que, a les nostres comunitats par-
roquials i d’altres entitats d’Església 
hi dediquen generosament un munt 
d’hores a l’any i que tots hem d’agrair 

CAMPANYA DE GERMANOR:  

L’ESGLÉSIA AMB TU, AMB TOTHOM  



molt, sentint-nos estimulats a participar-hi responsablement. Només 
Déu coneix la feina desinteressada de tants laics, dels membres de vida 
consagrada i de preveres dins i fora de la nostra Diòcesi de Terrassa, 
perquè tampoc no podem oblidar l’obertura a la missió universal, la 
col·laboració amb altres Esglésies  i necessitats.    

Però per poder mantenir i assegurar les diferents activitats de servei, i 
per a sostenir les responsabilitats pastorals i el culte, cal a més una 
aportació econòmica, que ha de ser sufici-
ent i continuada. Per això és d’agrair l’esfo-
rç que es fa any rere any amb l’aportació 
econòmica dels fidels en aquesta Jornada de 
Germanor. 

Aquest any, el DIA DE L’ESGLÉSIA DIO-
CESANA (a Catalunya “Diada de Germa-
nor”) l’Església ens crida a la corresponsa-
bilitat i ens ofereix l’oportunitat de créixer 
en aquell amor pràctic que es tradueix en la 
COMUNIÓ CRISTIANA DE BÉNS, que és 
una manera de fer visible el nostre SER ES-
GLÉSIA AMB ALTRES, AMB TOTHOM. 
Ser generós amb l’Església vol dir ser gene-
rós amb TOTHOM.   

Que Déu us ho pagui!!!     
    

 

 

19 DE NOVIEMBRE: JORNADA DIOCESANA DE FORMACIÓ   

El proper dissabte 19 de novembre tindrà lloc la Jornada de formació 
per a preveres, religiosos i laics del nostre bisbat. Serà, com és habitual, 
al Casal Borja a les 11h. Aquest cop parlarà el Dr. Francesc Torralba so-
bre “Donar raó de la fe en un món incert”.  

RECAPTACIÓ DE LA COL·LECTA DEL DOMUND 

La recaptació de la col·lecta del DOMUND d’enguany va ser la següent:  

a Valldoreix (Sant Cebrià i l’Assumpció) es van recollir 2.259,42 €;     

a Mira-sol (Sant Joan i el Carme) es van recollir  1.323,10 €;  

al santuari de la Mare de Déu de Schönstatt: 82,36 €.  

Moltes gràcies per la vostra generositat. Déu us ho pagarà amb escreix. 

 

CADENA DE PREGÀRIA PER LES 
VOCACIONS 

Cada any pel novembre les diòcesis 
amb seu a Catalunya fem una cadena 
de pregària per les vocacions. A la 
nostra diòcesi de Terrassa ens toca 
els dies 10, 20 i 30 del mes. Aquells 
dies intensificarem la nostra pregària 
perquè Nostre Senyor enviï més ope-
raris al seu sembrat!!! 

 
 

DISSABTE 19, JORNADA DE FORMACIÓ DE CATEQUISTES  

El proper dissabte 19 de novembre al matí hi haurà Jornada de forma-
ció de catequistes de la Parròquia. Començarà amb la Missa de 10h. a 
Sant Cebrià i després continuarà al llarg del matí, durant el qual rebran 
una mica de formació i prepararan conjuntament les sessions de cate-
quesi per als infants de primera comunió.  

LA NOSTRA PARRÒQUIA 


