FULL PARROQUIAL

L A N OSTRA P ARRÒQUIA

S ANT C EBRIÀ DE V ALLDOREIX
COL·LECTA DE GERMANOR
La recaptació de la col·lecta de GERMANOR per al sosteniment de
l’Església diocesana va ser la següent:

D IUM . I A DVENT

N ÚM . 102 27

DE NOVEMBRE DE

2011

a Valldoreix (Sant Cebrià i l’Assumpció) es van recollir 1.655,57 €;
a Mira-sol (Sant Joan i el Carme) es van recollir 795,82 €;

ADVENT AMB DIFICULTAT DE MOSSENS

Moltes gràcies per la vostra generositat. Déu us ho pagarà amb escreix.
DIVENDRES 3, VETLLA D’ADORACIÓ PER A JOVES
El proper divendres 3 de desembre tenim, com cada mes, la vetlla
d’adoració per a joves. Serà a les 21:30h. Després compartirem també
un piscolabis. Us hi esperem a tots!
DISSABTE 4, TARDA DE RECÉS PER A JOVES
Durant el temps d’Advent és bo trobar algunes estones per a intensificar la nostra vida Per això, dissabte dia 4, per als joves, s’ofereix una
tarda de recés, de 16 a 20h., en silenci, al Monestir de les Dominiques
de Sant Cugat. Us animo a participar a tots els qui pugueu!!!

Molt estimats feligresos.
Novament comencem un any litúrgic amb molta il·lusió i desig de preparar-nos per a la vinguda de Nostre Senyor. Jesús sempre és a prop
nostre i ve a nosaltres per omplir-nos de la seva gràcia i la seva pau.
El temps d’Advent és un temps d’esperança, en què ens cal estar atents
i vigilants, i esforçar-nos més a treballar per construir el Regne de Déu
aquí a la terra. Enguany aquest advent ens porta més dificultats. Us
haig de comunicar que la setmana passada el Sr. Bisbe va demanar Mn.
Sílvio per a una missió urgent. Haurà d’atendre les parròquies de Polinyà i de Sentmenat, que sobtadament han quedat sense mossèns.
Aquesta situació no és fàcil. Per una banda, cal admirar Mn. Sílvio la
seva disponibilitat per a les necessitats de l’Església. A més, cal agrairli tot el què ha fet durant aquest temps entre nosaltres. Que Déu li ho
pagui amb escreix. Tanmateix, encara podrem veure’l entre nosaltres.
D’altra banda, tan a Mn. Albert com a
un servidor, però també a tota la parròquia, ens tocarà fer un sobreesforç, per
procurar mantenir tot el què fins ara
anàvem fent. Sabem que no són temps
fàcils els que ens toca viure, però no per
això podem desanimar-nos. Més aviat
cal que treballem alegres, posant l’esperança en el Senyor, el nostre Salvador.
Que Maria Santíssima, causa de la nostra alegria, ens hi ajudi.

