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17è de durant l’any

A l’estiu descansem amb el Senyor
Benvolguts feligresos,
Us convido a viure aquest estiu amb molta
intensitat. Això és, procurar descansar una
mica i recuperar forces, perquè el curs és
molt llarg i hi ha molta feina a fer. Qui més qui
menys sortirà uns dies de la rutina anual per
passar uns dies en família, o anar a visitar a
aquells parents o amics que viuen més o
menys lluny. És sa i és bo descansar una mica, i a més és necessari.
Aquest descans del cristià ha de ser amb el Senyor. Ens diu la Bíblia que
Déu mateix va crear el món en sis dies i que el setè va descansar, per
convidar a l’home i la dona a gaudir del seu repòs. Jesús mateix els diu als
apòstols més d’una vegada: “Ara anem a un lloc apartat de la gent a
descansar” (Mc 6,31). No podem oblidarnos de Déu en el nostre estiu, no
podem deixar de banda a Crist en les nostres vacances. Ans al contrari,
tenim més temps per dedicarnos a les coses més importants: a Déu, a la
família, als altres.
Procurem trobar moments per a una pregària més intensa amb Nostre
Senyor, o per a llegir aquell llibre sobre la fe que alimenti la nostra vida
cristiana. Procurem reposar amb el Senyor. Procurem trobar temps per
conviure amb la família, per tractar amb els nostres. Això també agrada al
Senyor. Fins i tot, si tenim problemes, malalties, preocupacions, escoltem
la veu del Senyor que ens diu: “Veniu a Mi tots els qui esteu cansats i
afeixugats, que jo us faré reposar. Feuvos deixebles meus i apreneu de
Mi, que sóc mans i humil de cor, i trobareu el repòs que tan desitjàveu.
Perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera” (Mt 11,2830).

Horari de MISSA durant el mes d’agost:
● Se suprimeix la Missa de 10h. del diumenge al matí:
L’horari de Missa dominical durant el mes d’agost es mantindrà pràcticament
igual, i només se suprimirà la Missa de 10h. del diumenge al matí.
Totes les demés Misses continuaran a la mateixa hora.
● Se suprimeix la Missa de dilluns 22 a dissabte 27 al matí:
Entre setmana es dirà també la Missa a les 9:15h. i dissabtes matí a les
10h., llevat de la quarta setmana, que se suprimirà la Missa del matí des del
dilluns 22 fins al dissabte 27. Aquell mateix dissabte al vespre, ja hi haurà la
Missa de 19h. com de costum, i es tornarà a la normalitat.

Horari de DESPATX durant el mes d’agost:
● Només hi haurà despatx tres dies:
Pel que fa al despatx, l’horari de durant l’any queda suprimit i s’atendrà els
següents dies: dijous 4, dimarts 16 i dimarts 30, tots ells en horari de matí,
de 10:30 a 12h. Qualsevol cosa, allà us atendrem.
Per qualsevol urgència, contacteu amb el mossèn:
email: jmmanres@gmail.com ; pvalldoreix@gmail.com ;
telf.: 626589389
Si voleu més informació, la trobareu tota a la
pàgina web: www.santcebriavalldoreix.org

Avisos:
● El Sr. Bisbe ens envia un vicari parroquial:
A partir del primer de setembre vindrà a viure i a col·laborar pastoralment a
la parròquia el Mn. Marcos Emmanuel Pujol Troncoso, en qualitat de vicari
parroquial. Mossèn Emmanuel va ser
ordenat a la Catedral de Terrassa el 18
de gener del 2015, per tant té tot just un
any i mig de prevere. Fins ara ha estat
col·laborant de vicari al Sant Esperit de
Terrassa, i a d’altres parròquies. A més
està destinat a la Pastoral Penitènciària,
treballant en l’atenció cristiana dels
presos,
missió
que
continuarà
desenvolupant. Des de ja, li donem la
benvinguda, i li desitgem una bona
missió entre nosaltres.

● Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia:
Els propers dies, més de 70 joves de la
parròquia anem junt amb altres 230 de tot el
Bisbat de Terrassa, a la Jornada Mundial de la
Joventut, que és a Cracòvia (Polònia) la
darrera setmana de juliol. Allà ens trobarem
més de dos milions de joves amb el Sant Pare.
Podrem peregrinar als llocs on va viure i es va
santificar el Sant Papa Joan Pau II. I celebrarem la fe amb el Papa Francesc,
que ens exhortarà a seguir donant testimoni de la Misericòrdia de Déu en el
nostre món. Pregueu perquè sigui una trobada molt fructuosa per l’Església.

● Exposició “Pasajes del Evangelio” de Damián Almenares:
Els passats 1, 2 i 3 de juliol es va presentar a la Residència de les Germanes
Missioneres l’exposició “Pasajes del Evangelio” del nostre amic pintor cubà
Damián Almenares. A més es va editar un llibre amb totes les pintures
exposades, i acompanyades del fragment de l’Evangeli que explica
cadascun. El llibre es ven a 20 € i tot el què es recapti anirà íntegrament
destinat a Càritas diocesana de Terrassa, que va ajudar al Damián en la
seva delicada situació social. Qui vulgui col·laborar amb aquesta ajuda,
diguiho al mossèn.

● Vida parroquial i TV Sant Cebrià:
A la parròquia hi ha moltes activitats que us poden interessar. Per
conèixerles, només cal que doneu una ullada a la pàgina web:
www.santcebriavalldoreix.org . També a la mateixa pàgina web podeu trobar
l’enllaç per connectar amb la TV Sant Cebrià, que retransmet online (en
streaming) la Santa Missa diària i dominical de la parròquia. És una bona
manera perquè els malalts i ancians que no poden venir, puguin seguir la
Missa diària de la parròquia.
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