Full Parroquial
Sant Cebrià de Valldoreix
Diumenge 4 de Març

Full 121

3r de Quaresma

A Quaresma un Recés, i a Pasqua una Trobada Festiva
Benvolguts feligresos,
Estem en plena Quaresma, seguint el Camí de Jesús cap a la Pasqua.
Us convido a viure dues activitats per a créixer encara més com a
comunitat parroquial viva, centrada en Crist i oberta a tothom.
1) Un Recés a Quaresma, el proper dissabte 10 de març, que el
Papa Francesc ha convocat la jornada “24 hores per al Senyor”. El
recés es farà a la Parròquiai serà distribuït en dues parts:
Matí: 10h Missa, exposició Santíssim, 11h Meditació, 12:30h Rosari
Tarda: 16h Via Crucis, 17h Meditació, 18:45 Reserva St, 19h Missa.
De manera que es pugui venir al matí o a la tarda, o bé tot el dia.
Vindrà a predicar les meditacions ...
Hi haurà mossens per confesssar. Desitjo que sigui un dia de gràcia i
renovació espiritual per a tots els feligresos.
Segon, una Trobada festiva a Pasqua, el diumenge 15 d’abril, on
podrem conèixer-nos millor, compartir i passar una bona estona, a més
de compartir una bona Paella popular! El programa és el següent:
11h. Missa (església de l’Assumpció)
12h. Gimcaka i exposició d’Stands (al parc de l’Assumpció)
13:30h. Dinar-Paella (Espai Garden, al costat de la Casa de la Vila)
Preu del dinar: 10€ - Menú infantil (de 3 a 12 anys): 6€.
Us animo a tots a participar-hi!!!
Mn. Josep M. Manresa, rector
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Avisos
●

Pregària del Via Crucis:
Tots els divendres de Quaresma després de la Missa de 9:15 h.

●

Catequesi de 1a Comunió:
Els dies 13 i 14 de Març, els nens i nenes del 2n curs de
catequesi faran la Primera Confessió. Ja ben aviat, al mes de
maig, faran també la 1a. Comunió.

●

Dia del Seminari: “Portes Obertes” i Vetlla de Pregària.
La festa de Sant Josep uneix cada any tota
l’Església en la pregària per les vocacions
sacerdotals. El dia 17, dissabte, serà la
“Jornada de Portes Obertes” del nostre
Seminari i al vespre hi haurà la Vetlla de
Pregària. També es farà el tradicional
concurs de fotografia a la millor foto del
Seminari i es premiarà amb una Tablet al
guanyador. Així com la Col·lecta del cap de
setmana també hi va destinada. Sense
oblidar, sobretot, pregar per les vocacions.

●

Solemnitats de Sant Josep:
Serà el dilluns 19, Missa solemne de la festa a les 9:15h.

●

Dijous 22 de març, Celebració comunitària de la Penitència:
Com a culminació del temps penitencial de la Quaresma, s’oferirà
també la Celebració comunitària de la Penitència, perquè tothom
pugui apropar-se a confessar i rebre el perdó sagramental. Serà el
dijous 22 de març a les 20:30h, just abans del diumenge de Rams.

●

Diumenge de Rams al vespre, canvi d’hora:
El darrer diumenge de març hi ha el canvi d’hora oficial, i per tant,
també canviem, com sempre, la Missa de diumenge al vespre, que
serà a les 20h. durant tot el temps de primavera i estiu.
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ENTRADES

SORTIDES

PARRÒQUIA SANT CEBRIÀ A VALLDOREIX
BALANÇ ECONÒMIC: 2017
1 COL·LECTES EXTRAORDINÀRES
2 COL·LECTES ORDINÀRIES
3 QUOTES FIXES
4 ALTRES APORTACIONS
5 CERA
6 CATEQUESI
7 GRUPS PARROQUIALS
8 CARITAS PARROQUIAL
9 CEMENTIRI
Total entrades
Romanent de l'any 2016
Total disponibilitats
1 COL·LECTES EXTRAORDINÀRIES
Càritas Diocesana (Corpus, Nadal)
Fam del Món
Germanor (FCD)
Missions (Domund)
Seminari
2 DESPESES DEL CULTE
(pa, vi, cera, publicacions, etc.)
3 DESPESES DE FUNCIONAMENT
(subministr., reparacions, oficina, etc.)
4 DESPESES AC.PAST. + CARITAS
(catequesi, caritas parroquial)
5 DESPESES X PERSONAL I SEG. S.
(personal neteja, secretaria, seg. soc.)
6 DESPESES X OBRES
(Reparació bigues Assumpció).
7 APORTACIÓ AL FONS COMÚ DIOC.
Total sortides
Total disponibilitats
Superàvit

13040,00 €
50645,81 €
3555,00 €
21977,92 €
585,00 €
2905,00 €
470,00 €
2970,00 €
1145,70 €
97294,43 €
948,55 €
98242,98 €

5845,00 €
1820,00 €
1150,00 €
2325,00 €
1900,00 €
7413,17 €
14204,85 €
2334,45 €
27335,42 €
9660,00 €
22615,84 €
96603,73 €
98242,98 €
1639,25 €
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AGRAÏMENTS
El Sr. Rector, el Consell Parroquial i d’economia, de la Parròquia de Sant
Cebrià de Valldoreix, els donem les gràcies a tots els feligresos per les
seves aportacions i la seva presència a les celebracions eucarístiques i
activitats diverses de la parròquia. Sense les quals no hauria estat
possible mantenir i conservar la nostra estimada parròquia…
Moltes gràcies i bon any!
MILLORES A FER DURANT ELS ANYS 2018-2019:
Projecte de Sala Polivalent, serveis i jardí a l’hort parroquial
Continuació tractament antitèrmits del Retaule de l’Altar major
Millores a l’església de l’Assumpció
___________________________________________________________
VULL FER-ME SUSCRIPTOR DE LA PARRÒQUIA
Si voleu col·laborar econòmicament amb el sosteniment econòmic de la parròquia, si us
plau, ompliu aquesta fitxa i lliureu-la a la sagristia o al despatx parroquial.
Tots donatius per al sosteniment de l’Església desgraven, els primers 150€ un 75%, i els
restants un 30-35% de l’IRPF.
Nom_________________ Cognoms _________________________________________
NIF__________________ Domicili _____________________________Tel___________
CP_______ Població __________________________ Email ______________________
Desitjo fer una aportació a favor de la Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix:
__ Mensual


__ Trimestral


__ Semestral

__ Anual


__ Única


De ______________ €
Us dono les dades del meu compte corrent perquè hi gireu el rebut corresponent:
Banc/ Caixa ___________________________________________________
IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _

____

____

____ ____

Valldoreix, a _______ de/d’ ______________________ de 20__.

Signatura
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