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Preparació de la Diada de Sant Cugat
DIMECRES 25, a les 19h. Conferència “Per què aquí?”. A càrrec de
l’historiador Domènec Miquel i Mossèn Blai Blanquer. Al Claustre del
Monestir.
DIJOUS 26, a les 21h. Lectura dramatitzada al claustre del
monestir: “El màrtir Cugat” de l’obra de Josep Maria Jaumà, una
ficció sobre el conflicte de consciència del màrtir. L’entrada és
gratuïta.

DIVENDRES 27, DIADA DE SANT CUGAT
a les 20h.

SANTA MISSA
EN HONOR A SANT CUGAT
presidida per Mn. Emili Marlés, rector
A les 21h. al claustre
Homenatge al màrtir
El grup Mediterrània il·lustrarà la pregària amb la dansa “la
Moixiganga” i es farà la tradicional ofrena de rams d’olivella.

PERFIL BIOGRÀFIC DEL MÀRTIR CUGAT

Recollint la seqüència de les narracions entre fiables i pietoses, hi ha
uns quants trets que són els que més s'han popularitzat de la vida del
nostre màrtir. S’afirma que havia nascut al nord de l’Àfrica, a la ciutat
de Scil·li prop de Cartago. Que a finals del segle III va venir en
companyia de Sant Feliu, el qual es va adreçar a Girona on també sofrí
martiri. Que era mercader, generós amb els pobres i predicador de
l'Evangeli amb la paraula i amb molts prodigis. Que fou perseguit pel
governador romà en temps de Dioclecià per causa de la seva fe.
Que fou presoner a un lloc proper a Barcelona a 8 milles romanes del
camí de Barcino a Egara (Terrassa) .
Que aquest lloc (Octavià) es correspon amb l’actual Monestir de Sant
Cugat. Que allà, finalment fou degollat a l'any 304.
Que dues cristianes provinents d’Il·luro (Mataró) Juliana i
Semproniana, varen enterrar el seu cos i per això elles també varen
morir màrtirs.

Escalfant motors...
Moltes famílies comencen a programar ja el proper curs dels seus
fills, triant les diferents activitats extraescolars. Des de la parròquia
podem anunciar que la catequesi d’infants per preparar la 1a Comunió
serà com sempre en dos cursos.
CATEQUESI. nou curs 2018-19
Famílies que voleu que els vostres fills participin
en els sagraments de iniciació cristiana: 1era
Comunió,
.1er grau : Per infants a partir de 2on E.
PRIMÀRIA, es farà catequesi DILLUNS o
DIMARTS de 17:30h.-18.30h. o 18:45h.-19.45h.
.2on grau: Els infants faran catequesi amb el
mateix grup del curs passat, DIJOUS o DIVENDRES.
.Postcomunió i continuïtat: catequesi els DIMECRES.
INSCRIPCIONS: mes de setembre (es publicaran les dates)
MÉS INFORMACIÓ: monestirstcugat@gmail.com
Del 18 al 26 d’agost Setmana de recés a Taizé, França, del Grup
Joves Parròquia. Més informació: monestirstcugat@gmail.com

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 21, 9: María Teresa Fábregas Muntanyà. 20: Francisco
Valenciano. DIUMENGE. 9: Família Lorenzo Caballero. 11: Eusebio
Robledo i Magda Manresa. 12: Rafael García-Gascón Morera. 19: Josep
María Llinàs (10è anivers). 20:30: Mariana i Família. DILLUNS: 9:
Celia Lucas Lafuente. 20: difunts de la setmana. DIMARTS: 9:
Francisco Javier Capel. 20: María Teresa González. DIMECRES: 9:
José María, José Antonio, Antonio i Dolores. 20: Joan Serra (14è
anviers). DIJOUS: 9:* 20: Gualberto González. DIVENDRES: 9:
Antonio i Marina (anivers). 20: MISSA MAJOR SANT CUGAT.
DISSABTE: 9: *. 20: Marta Castellví Parcerisses.

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Santiago Aguilar Campañà (85) que morí el 19 de juny;
+ Enriqueta Abad Serrano (83), que morí el 17 de juliol. Al cel siguin.
Demà, dilluns a les 20h direm la Missa pels difunts de la setmana.

