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S ANT C EBRIÀ DE V ALLDOREIX
Dissabte 6 de novembre queda com sempre:
A Sant Cebrià a les 19 h.
A Sant Joan de Mira-sol a les 20 h.
Diumenge 7, matí:
A Sant Cebrià celebrarem la Missa: a les 9 h (no a les 10 h),
a les 13 h (no a les 12:30 h)
i a les 19 h.
A Sant Joan de Mira-sol traslladarem la Missa al vespre, a les 20 h.
Ni a l’Assumpció i ni al Carme aquell diumenge 7 no se celebrarà
la Missa.
A les Dominiques de Sant Cugat se celebrarà com sempre a les 8 h
del matí.

Cloenda del Mes del Rosari a Sant Joan de Mira-sol
amb el Rosari de torxes
A Sant Joan de Mira-sol, com és costum, clourem el mes d’octubre amb
el Rés del Sant Rosari en honor de la Mare de Déu tot portant la seva
imatge en processó pel carrer. Ho farem el dissabte 30, després de la
Missa de 20 h, portant a la mà les torxes que il·luminaran el nostre camí.

Solemnitat de Tots Sants
El dilluns 1 de novembre celebrem la Solemnitat de Tots Sants. És festa
de precepte. Com és una solemnitat, la Missa del diumenge 31 al vespre
serà ja de Tots Sants.
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EDITORIAL
Domund: Jornada mundial de les missions
Jesucrist, poc abans de pujar al cel, digué als seus deixebles:
“Aneu per tot el món i prediqueu l’Evangeli a tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyant-los a complir tot el què us he manat” (Mt 28,18-19).
Aquest mandat de Jesús constitueix “la missió principal de l’Església”, tal com el Papa Pau VI va afirmar en la seva encíclica
Evangelium nuntiandi. I citava les paraules de Sant Pau, que
deia: “jo no puc gloriar-me d'anunciar l'evangeli, perquè és una
obligació que m'ha estat imposada: ai de mi si no anunciés l'evangeli!” (1 Co 9, 16).
Aquesta missió va ser confiada per Jesús
d’una manera especial a Pere i als altres
apòstols, i és continuada pel Sant Pare i
els altres bisbes de l’Església fins a la fi
dels temps. Ells són els Pastors de
l’Església que han de vetllar perquè la
Paraula de Déu arribi a tots els homes i
dones de tots els temps.
Els missioners, que han deixat la pròpia
llar i les comoditats d’una vida més tranquil·la, són els qui compleixen d’una manera més visible i palpable aquell encàrrec de Jesús.

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX
Però som tots els cristians, en qualsevulla condició i situació que
ens trobem, els qui estem cridats a cooperar en aquesta missió
evangelitzadora de l’Església. Per això, l’any 1926 el Papa Pius XI va
establir que el penúltim diumenge d’octubre se celebrés a tota l’Essglésia el “Diumenge mundial de les missions”, per tal que els catòlics s’animessin a valorar i a sostenir la tasca apostòlica dels missioners arreu del món.
El DOMUND és, per tant, una diada perquè tots els cristians ens
sentim copartícips de la missió evangelitzadora de l’Església universal. Que sostinguem els missioners amb la nostra pregària i amb el
nostre ajut econòmic. Però al mateix temps que ens preguntem cadascú personalment: i jo, què faig aquí i ara per estendre l’Evangeli?
Què faig per ajudar els meus familiars, els meus amics, els meus
companys de feina, etc., conèixer més i millor Jesucrist i seguir-lo?
Jesús mateix ens ho va manar. I Ell compta també amb nosaltres
per a aquesta missió.
Mn. Josep Maria Manresa
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Atenció: canvis en l’horari de misses i de despatx
Des del moment del canvi oficial a l’horari d’hivern, a la parròquia regirà
el següent:
Feiners
Sant Cebrià

Dissabte
10

9:30
19

Assumpció
Sant Joan (Mira-sol)

11
20

20

Carme (Mira-sol
MM. Dominiques
(St. Cugat)

Diumenge
10
12:30
19

11:30
13

7:30

8

8

Despatx:

AVISOS

Reunió amb els pares dels nens de la catequesi de 1a Comunió
Aquesta setmana tindrem la primera reunió amb els pares dels nens i
nenes que venen a la catequesi de 1a Comunió. Seran dimarts, dimecres
o dijous, segons el dia que facin els nens la catequesi.
A Sant Joan de Mira-sol ho farem el dimarts, després de la Missa de
20 h, cap a les 20:30 h. A Sant Cebrià de Valldoreix serà, bé el dimecres,
bé el dijous, a les 20 h.

A Sant Cebrià: dilluns i divendres de 19 a 20:30 h (només canvia el
dimarts pel dilluns).
A Sant Joan de Mira-sol: dimecres de 20:30 a 21:30 h (es passa a
després de la Missa).
Horari especial diumenge 7 de novembre
(Visita del Sant Pare a Barcelona)
Donat que la vinguda del Sant Pare a Barcelona és un esdeveniment
únic que ens toca tan de prop, al nostre arxiprestat de Sant Cugat el
diumenge dia 7 no hi haurà misses entre les 10 i les 12:30 h per fomentar
que la gent vagi a Barcelona o bé ho segueixi per televisió. Així, a la nostra parròquia algunes misses s’avançaran o s’endarreriran, per facilitar
aquesta participació, i quedarà de la següent manera:

