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La Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona
Aquest any es commemoren els 800 anys de la fundació de l’Orde de la
Mercè. L'advocació de Maria de la Mercè està lligada a la tasca
carismàtica de l'orde mercedària, nascuda a Barcelona amb sant Pere
Nolasc, el seu fundador. Avui aquesta obra mercedària és present als
cinc continents. La missió original era ajudar, visitar i redimir els
captius. Avui això es tradueix en assistir els més necessitats amb cures
pastorals a parròquies, amb l'assistència com a capellans a les presons,
a l'acció educativa i assistencial en favor dels joves abandonats,
marginats o desafavorits i a les missions.
Demà dilluns, 24 de setembre, celebrarem la Missa a les 9 del matí i a
les 20h del vespre, fent memòria de la Mare de Déu de la Mercè.

Entrada oficial de Mn. Emili com a rector
Entrada oficial de Mn. Emili com a rector El proper diumenge dia 30
de setembre, el nostre bisbe Mons. Josep Àngel Saiz Meneses presidirà
la missa de les 19h en la que presentarà oficialment a Mn. Emili com a
nou rector. Per aquest motiu, el diumenge dia 30 NO se celebrarà la
missa de les 20:30.

Canvi d’horari de la missa vespertina dels dissabtes
Després de les consultes fetes als diferents consells de la parròquia, i
per tal de facilitar la participació dels infants i de les seves famílies a la
missa, a partir del primer dissabte del mes d’octubre, la missa
vespertina del dissabte se celebrarà a les 19h enlloc de les 20h.

El diumenge 7 d’octubre: Missa de 13,15
Si Déu vol, el diumenge 7 d’octubre es tornarà a celebrar la Missa d’un
quart de dues (13,15h). Aquest dia celebrem l’inici del curs de la
catequesi amb una trobada festiva per a les famílies a les 12 del migdia
a la plaça de l’Om, després la celebració de l’Eucaristia (13:15h) i
finalment hi haurà un piscolabis. Totes les famílies amb infants hi estan
convidades!

Inscripció als diferents nivells de catequesi
Darrera reunió informativa i d’inscripció de 1r. Curs i de Manteniment
de plaça de 2n. Curs
Dimecres, 26 de setembre a les 20.30h A LA CASA ABACIAL

Esplai de la parròquia
Aquest curs la Parròquia ofereix a les seves famílies unes activitats
adreçades als seus fills d’entre 6 i 12 anys.
Aquestes trobades tindran lloc quinzenalment els dissabtes a la tarda,
de 17h a 19h i al final hi haurà la celebració de l’Eucaristia. L’objectiu
és acompanyar al creixement humà i cristià dels infants a partir
d’activitats catequètiques i lúdiques.
INSCRIPCIÓ online http://www.santperedoctavia.org
(dins l'apartat de Catequesi)

Activitats de la Llar d’Avis de la Parròquia
Aquesta setmana s'aniran tancant les inscripcions a les diferents
activitats del curs. Animeu-vos!!
Dissabte 29 a les 18h., s'obre la Setmana de la Gent Gran de Sant Cugat
amb un acte obert al Conservatori de Música. A càrrec de l'alcaldessa
Carmela Fortuny, i amb la intervenció de Víctor Alexandre, periodista i
escriptor.

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE dia 22, 9: * 20: Rafael García-Gascón (4rt. anivers); Josep
Bueren Roa (3r. anivers); Rossen Rodríguez (2n. anivers). DIUMENGE,
9: * 11: Rosendo Miranda. 12: Mercè Miralbell. 19: Joan i Roser Roig
Arroyo. 20.30: Ramiro Tornadijo i Família. DILLUNS, M. de DÉU de la
MERCÈ, 9: Vicens i María Carme Viñeta. 20: Difunts de la setmana.
DIMARTS, 9: José María, José Antonio, Antonio i Dolores. 20: Josep
Such (7è anivers) i Jordi Such (40è anivers). DIMECRES, 9: * 20: Josep
Teixidó Barreiro. DIJOUS, 9: Antonio i María. 20: Família Aguadé i
Elorz. DIVENDRES, 9: Fredi i Romeu Cabanas. 20: Quimeta.
DISSABTE, 9:* 20: Lluís Bayès (anivers.).

Preguem pels nostres germans difunts:

+ Iolanda Zorita Castanyer, (56); + Carlos Sánchez Oliva (59) que
moríren el passat dia 14. + Francisca López Martínez (70); + Teresa
Facerías Sabaté (95)
Al cel siguin. Demà, dilluns a les 20h direm la Missa per a ells.

