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DECÀLEG PER A UN ESTIU CRISTIÀ 
 

1.  Un cristià, a l’estiu, no amaga ni guarda la seva fe com qui deixa a l’armari l’abric                  
d’hivern. Som cristians sempre, i per tant, la nostra comunió amb Crist ha de ser               
conscient i constant. 
2.  La vida cristiana no se sosté només en el “ser bons”. Bo al 100% només Déu. Per                  
això aquest temps és propici per no oblidar Déu i ser rostres vius de la seva presència.                 
Les presses son enemiges de la caritat sense soroll.  
3. Sense oració, un cristià, és com un molí parat. Molts dels nostres fracassos i               
desercions es deuen al fet que hem trencat la “línia” telefònica amb el Senyor. La               
pregària ens fa forts, ens clarifica, ens fa reflexionar i dur a terme la voluntat del Pare. 
4.  L’Eucaristia és una necessitat física i espiritual. Si ja amb ella ens resulta difícil dur                
una vida relativament cristiana, sense ella ens convertim en titelles del món. Quedem a              
mercè de l’únic aliment material que el món ofereix o que l’efímer aparador ens              
presenta. 
5. A l’estiu anem cercant el sol. El culte al cos no pot estar per damunt de l’adoració a                   
Déu. Ell sí que és l’únic Sol de justícia. És qui bronceja de veritat aquelles entranyes                
que, sense veure-les, sabem que són importants per ser solidaris amb els demés i              
amants de Déu: el cor i l’ànima.  
6. “Diga’m què llegeixes i et diré com penses”. Pot un cristià no alimentar-se amb               
paraules d’esperança? Un bon llibre, amb criteris cristians, serà garantia d’un           
pensament recte, d’una consciència lluminosa. 
7. La Creació la ha fet Déu per al nostre gaudi. La nostra terra està sotmesa a una                  
constant alteració i degradació, fruit dels abusos de l’home. Respectem l’entorn on            
descansem i gaudim de tantes coses bones que el Senyor posa al nostre abast. Costa               
molt poc incendiar la terra, però molts segles repoblar-la.  
8. La bellesa, l’art, la música clàssica… ens        
poden portar al trobament i gaudi personal de        
Déu. Un santuari és una porta oberta a la fe. La           
Verge Maria és una ma que ens porta cap al          
Senyor. La grandiositat d’un temple és un preludi        
de la glòria que ens espera al cel. Disfruta de la           
petjada que l’home ha deixat a través de l’art i          
com a fruit de la fe! 



9. El silenci i la contemplació vora el mar. L’escalada de muntanyes com a signe del                
nostre esforç per arribar al cel. El nostre descans com a penyora del que Déu desitja                
per nosaltres al més enllà… poden ser reflexions que ens ajudin a viure aquest temps               
d’estiu amb sentit cristià. 
10. A la vall o al mar, a la muntanya o en un poblet, endinsats en el bosc o perduts en                     
un desert. Davant d’una catedral o pels carrers d’una gran ciutat: no oblidem que som               
cristians. No oblidem que Déu va amb nosaltres.  

(De la página de la Parroquia San Vicente Mártir de Bilbao) 
 
 
 
 

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. 
 

 

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:  dimarts 1, dimarts 8 i dimecres 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  
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Avisos: 
 

● Canvis a la Parròquia de Mira-sol: 
El Sr. Bisbe ha fet provisió de canvis a la Parròquia de Mira-sol, que D. v. es                 
duran a terme a partir del proper 4 de setembre, coincidint amb el nou curs.               
Com que afecten als mossens de la nostra Parròquia de Sant Cebrià, us els              
informem també aquí.  
El Sr. Bisbe a previst nomenar Mn. Albert Quílez com a rector a Cardedeu.              
La previsió del Sr. Bisbe és que Mn. Josep M. Manresa, sense deixar de ser               
rector de Sant Cebrià, exerceixi d’administrador parroquial de Sant Joan          
Baptista de Mira-sol, amb l’ajut de Mn. Emmanuel i de Mn. Eduard Martínez.  
Com que fa ja quatre anys que el Sr.         
Bisbe va erigir canònicament la     
parròquia de Sant Joan Baptista de      
Mira-sol, és per tant important que es       
mantingui com fins ara aquesta     
autonomia d’ambdues parròquies,   
sempre òbviament en la mútua     
comunió pastoral. Per tant, la nostra      
voluntat serà de continuar treballant a      
cada parròquia com s’ha fet fins ara.  
 
 

● Aquests dies, IV Pelegrinatge diocesà dels joves, a Fàtima: 
Des del passat dilluns 24 i      
fins al dia 2 d’agost, s’està      
realitzant el IV Pelegrinatge    
diocesà dels joves. Aquest    
any han anat a Fàtima. Hi      
han anat més de 200 joves      
del nostre bisbat,   
encapçalats pel Sr. Bisbe    
Josep Àngel i el Bisbe     
auxiliar Salvador. De la    
nostra parròquia eran gairebé 50!! Em consta que s’ho estan passant molt            
bé, i estan aprofitant molt. Encomanem-los a la Mare de Déu, perquè            
aquests joves creixin també en la seva vida cristiana i siguin aquests dies             
una experiència ben bona per a ells.  
 



● Avís sobre el Cementiri Parroquial: 
Com ja sabeu, des de fa més d’un any estem posant ordre i actualitzant els               
títols dels nínxols del Cementiri Parroquial. Així es va decidir en l’Assemblea            
extraordinària de 4 de febrer de 2016 i en la consegüent reunió de la Junta               
del Cementiri, de l’1 de març de 2016. A dia d’avui, una  major part dels               
titulars ja han actualitzat els seus títols i renovat la concessió . Però hi             
ha encara alguns titulars d’altres nínxols que no han pogut ser localitzats,            
malgrat la Junta ha fet tots els tràmits que disposa el Reglament (art. 17) per               
localitzar-los: s’han realitzat trucades als telèfons i notificacions personals         
certificades en les adreces dels darrers titulars que consten en el registre en             
el registre del cementiri parroquial. Alguns nínxols porten vàries dècades          
sense enterraments i fins i tot el mateix titular consta allí sepultat, i tampoc              
s’han pogut trobar els possibles successors, que haurien d’haver canviat el           
nom del titular abans d’un any de la defunció del titular antic. 
Per tant, segons acord de la reunió anual de la Junta de 10 de març de 2017,                 
s’indica a través d’aquest anunci,  als titulars que encara no han actualitzat            
el títol , que ho han de fer en el  termini màxim de 90 dies des de la                 
present publicació , posant-se en    
contacte amb la parròquia de Sant Cebrià       
en horari de despatx. Si en aquest temps        
no compareix la persona interessada, es      
tindrà per efectuada la notificació, i      
s’entendrà que renuncien al seu dret de       
renovació de la concessió del nínxol,      
passant aquest a disposició de la      
parròquia.  
 

● Vida parroquial i TV Sant Cebrià: 
A la parròquia hi ha moltes activitats que us poden interessar. Per            
conèixer-les, 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 de la parròquia. És una bona manera perquè els             
malalts i ancians que no poden venir, puguin seguir la Missa de la parròquia.  
 
 

Parròquia Sant Cebrià de Valldoreix 
C/ Església 7. 08197 Valldoreix 
www.santcebriavalldoreix.org 

pvalldoreix@gmail.com  
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