DIUMENGE XXX de durant l’any. 23 de Octubre de 2016
SURT DE LA TEVA TERRA + DOMUND 2016
«El Jubileu extraordinari de la Misericòrdia, que l'Església està celebrant, il·lumina
també de manera especial la Jornada Mundial de les Missions 2016: ens convida a
veure la missió vers els qui encara no coneixen la fe (ad gentes) com una gran i
immensa obra de misericòrdia tant espiritual com material». Així comença el Papa
Francesc el seu Missatge per a la Jornada mundial de les Missions, Domund, que
celebrem en aquest diumenge. L’Església és essencialment missionera i testimoni de
misericòrdia, i per això, diu el Papa, «tots estem convidats a “sortir”, com a
deixebles missioners, oferint cada un els seus propis talents, la seva creativitat, la
seva saviesa i experiència per portar el missatge de la tendresa i de la compassió de
Déu a tota la família humana».
Actualment hi ha uns 500 missioners catalans escampats pel món, i uns 12.000 de
tot Espanya, que han marxat per arrelar-se en els seus nous països i llengües
d’adopció, que anuncien i serveixen amb l’amor de Crist i per amor de Crist. La
majoria són religiosos i religioses, però també hi ha sacerdots diocesans, i
actualment també molts laics i moltes famílies senceres, que han “sortit”, com
Abraham (cf. Gn 12). Ens en podem sentir ben orgullosos. Últimament la jove
missionera catalana Isa Solà, religiosa de Jesús Maria, ha estat assassinada a Haití i
l’impacte tan gran de la seva vida compromesa i alegre, ens ha tornat a posar al
davant dels ulls tota la immensa tasca que els missioners desenvolupen calladament
arreu del món. Sobretot en llocs difícils i perillosos, i no en volen pas marxar. Des de
la seva missió, interpel·len la nostra fe i les nostres actuacions, el nostre estil de
vida i les nostres riqueses que ens afebleixen la sensibilitat. “Surt de la teva terra”,
diu el lema d’aquest Domund 2016: el manament de Déu reclama que “sortim” per
anar als altres, als germans, i oferir-los un testimoni humil però coherent de la
nostra fe en Jesucrist, i una solidaritat efectiva en els problemes i carències que
puguin estar vivint. Anunciar la misericòrdia de Déu, cor de l’Evangeli, i intentar que
arribi arreu del món, a tota persona. «Tots els pobles i cultures tenen el dret a rebre
el missatge de salvació, que és do de Déu per a tots», escriu el Papa Francesc en el
seu missatge, i destaca que «això és més necessari encara si tenim en compte la
quantitat d'injustícies, guerres, crisis humanitàries que esperen una solució. Els
missioners saben per experiència que l'Evangeli del perdó i de la misericòrdia pot
portar alegria i reconciliació, justícia i pau».
En aquest any es compleix precisament el 90è. aniversari de la creació de la Jornada
Mundial Missionera, promoguda per l'Obra Pontifícia de Propagació de la Fe i
aprovada pel Papa Pius XI el 1926, «per auxiliar les comunitats cristianes
necessitades i per enfortir l'anunci de l'Evangeli d’un cap a l'altre de la terra». Convé
que tots esdevinguem més missioners, lluny i a prop, ja que actualment ens adonem
que la missió comença ben a prop, potser en les nostres mateixes famílies que
s’obliden de la fe o s’han adormit en la comoditat egoista. Siguem responsables de
les comunitats més joves, de les que tenen menys recursos i necessiten que els
ajudem. Sortim en ajuda dels missioners!
+Joan Enric Vives, arquebisbe de l’Urgel

NOTICIES I ACTUALITAT
Horaris i Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 23:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: Per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 24: per els qui pertoca
Dimarts dia 25: per els qui pertoca
Dimecres dia 26: per els qui pertoca
Dijous dia 27: per les vocacions
Divendres 28: per els qui pertoca
Dissabte 29: Lisardo Feijó
Diumenge dia 30:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Diumenge del Domund
Aquest diumenge, dia 23 d’octubre,
l’Església celebrem el DIUMENGE DEL
DOMUND. A les misses d’aquest cap
de setmana 22 i 23 d’octubre, farem la
col·lecta anual per les missions. Que
cadascú faci segons les seves
possibilitats! Gràcies per donar suport a
aquesta obra de l’Església que és de
tots i ho som tots!
Coral i guitarra
Aquest dimecres coral els menuts i
guitarra els adults. Molts ànims als
nous!
Exposició del Santíssim
Tots els dijous, de 20 a 20:30, hi ha una
estona de pregària davant del Santíssim
Sagrament.

Despatx parroquial: dimarts i divendres
de 18 a 19h.
Tlf: 605.687.156
Confessions: a hores convingudes o en
horari de despatx.
Coral i guitarra: dimecres a les 19h.
Coral adults: dimecres a les 20h.
Catequesi de joves: dijous a les 20h
Catequesi infantil: diumenge a les 18h
Pàgina web
Per a facilitar la fluïdesa de la
comunicació i l’accés a la comunitat
parroquial, hem muntat la pàgina web
de la parròquia.
Hi podreu trobar tot un seguit
d’informacions rellevants. Us convidem
a que aneu consultant-la, per veure tot
el que la parròquia ofereix:
santcebriabcn.org
Diumenge vinent No hi ha Catequesi
Diumenge vinent és pont (per a alguns
afortunats). Sabedors que sereu uns
quants els qui aprofitareu per a marxar
de vacances per aprofitar, no farem
catequesi.
Ah, però això no implica que no farem
activitat! Hem pensat que seria molt
xulo fer una activitat d’aprendre a fer
panellets i xerrar sobre la festa de Tots
Sants. Calculem que el material costarà
uns 5€ per nen. Cal reservar plaça per
comprar el material!

