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4r d’Advent

Benvolguts feligresos,
De nou ens preparem per celebrar aquestes festes tan maques de Nadal. Any rere any
repetim les celebracions, les
mateixes trobades familiars i
fins i tot sovint tornem a fer els
mateixos menús. Tot això és
bo, ben segur que sí i a nostre
Senyor li agrada, però també
són actituds que ens recorden que les persones som éssers de costums i en ocasions, aquestes, ens poden fer caminar per la vida d’una
manera un tant superficial.
Per això, cal que aquests dies ens parem a pensar en la grandesa de
l’aconteixement que estem celebrant: el naixement del Fill de Déu,
l’aconteixement més transcendental per la humanitat, que va canviar
definitivament el curs de la seva història.
Es diu que quan alguna cosa se sent com a segura, es produeix
pèrdua d’interès i al mateix temps que l’espurna que causa interès
és saber precisament que alguna cosa no és segura i que és una
sort tenir-la. Us convido aquest any a fer aquesta reflexió i rebre a
Jesús amb una actitud d’agraïment per haver nascut, pensant
que podria no haver-ho fet i en canvi va venir, malgrat saber tot el que
hauria de patir. Que aquest naixement ens arribi al fons del cor, amb
tot el seu sentit i sigui un renéixer de l’Amor de Déu en cada un de
nosaltres, en cada família i en la comunitat.
Al mateix temps us desitjo a tots i a totes, un molt bon Nadal i un millor inici d’Any Nou 2019!!!
Mn. Josep M. Manresa, rector

AVISOS
Horari de les Celebracions de Nadal
En el full adjunt trobareu els horaris de totes les celebracions de Nadal, des del 24 de desembre fins al 6 de gener, ambdós inclosos.
També el podeu trobar a la www.santcebriavalldoreix.org , o al facebook de la Parròquia Sant Cebrià de Valldoreix.
COL·LECTA CARITAS

Com cada any, diumenge abans
de Nadal dediquem la col·lecta
de totes les Misses de la parròquia a CARITAS DIOCESANA,
per ajudar als més necessitats.
El Nadal és el Naixement del Fill
de Déu entre els més pobres i
senzills; per tant, fem-nos dignes de ser deixebles d’aquest
Mestre, sent generosos amb
els més necessitats.

CAMPANYA
D’ALIMENTS DE NADAL
Juntament amb la col·lecta
de Caritas, aquests dies també recollim aliments de Nadal
(turrons, neules, etc.), per tal
de fer-los arribar a algunes
famílies més necessitades i
puguin celebrar també el Nadal. Els podeu deixar en les
cistelles que hem deixat dins
l’església. Gràcies per la
vostra generositat!

UN NEN,
UNA JOGUINA!
Recollida de joguines
noves, del 27 de desembre al 2 de gener (de
10h a 13h i de 17h a
20h) menys 31 a la tarda i 1 tot el dia.
Parròquia Sant Pere
Octavià (als locals)

CONCERTS DE NADAL
Dissabte 22 a les 20:15h a
l’Assumpció:
Corals de “L’harmonia de
Valldoreix” i “La Pinya” fan
el Concert de Nadal amb la
interpretació del Magnificat
de Vivaldi.
El dissabte 29, a les 17h.,
a Sant Cebrià:
Coral “Esclat de Germanor”
i la Coral “Louis Vuitton” de
Bellaterra també faran un
Concert de Nadal.

CAVALCADA DEL REIS MAGS i PESSEBRE VIVENT EL 5 GENER
Quina alegria! Han vingut els Reis!!! Bé... ens han avisat que vindran,
com sempre, a Valldoreix! El dia 5 a la tarda, pels volts de les 18-18:30h.
passaran primer a l’església de l’Assumpció per adorar el Nen Jesús!!!
Perquè encara que alguns no ho sàpiguen, els Reis Mags, són molt cristians
i devots del Nen Jesús!!! Com sempre, els prepararem un Pessebre Vivent
perquè així recordem tots millor aquell bonic dia fa 2000 anys.
Els nens i nenes que vulguin participar en el Pessebre Vivent, apunteu-vos al formulari d’inscripció online “Pessebre vivent 5/1/2019”, que
trobareu a la nostra pàgina web www.santcebriavalldoreix.org .

STABAT MATER

Stabat Mater, és un nou grup de voluntariat, nascut a la nostra parròquia, però amb projecció interdiocesana, que vetlla perquè els
malalts puguin rebre assistència religiosa allà on es trobin (domicili, hospitals, residències…).
Stabat Mater actua en dos vessants: per una banda fa de pont entre
les persones malaltes i la parròquia, facilitant la comunicació entre
elles gràcies a la sol·licitud en línia del servei religiós, que tothom
pot fer a través de la seva web (www.stabatmater.es) o a un telèfon
de contacte; i per l’altre, assisteix espiritualment als malalts, mirant
que puguin rebre els Sagraments regularment, pregant amb ells si
ho desitgen i, arribat el moment, ajudant-los a morir cristianament.
Tot dins del marc de la pastoral de la salut de les parròquies.
El passat dimarts 18 de Desembre vam tenir la primera reunió de
presentació a la parròquia i el projecte va tenir molt bona acollida. Si
esteu interessats a saber més o a ser voluntari, contacteu a través
de la web (omplint el formulari) i ens posarem en contacte tan aviat
com puguem. Us explicarem com podeu ajudar.
VISITA PASTORAL DEL SR. BISBE
A LA PARRÒQUIA
Com ja fa sis anys, el Sr. Bisbe torna
de Visita pastoral a la parròquia. És
un moment de renovació pastoral de
la parròquia al voltant del seu Bisbe.
Cal que ens preparem amb la pregària i amb el cor obert.
La visita començarà el diumenge 20 de gener amb la Missa
estacional, que tindrà lloc a les 11h. a l’església de l’Assumpció.
Tota la informació parroquial: www.santcebriavalldoreix.org

