Parròquia de Sant Pere d’Octavià
full informatiu 1.199 - II diumenge d'Advent - 9 de desembre de 2018

II Diumenge d’Advent
L’Advent es divideix en dues parts: la primera va del primer diumenge
d’Advent fins el dia 16 de desembre i la segona part va del dia 17 de
desembre al dia 24 de desembre. La primera part té un to marcadament
escatològic, és a dir, d’anunci del final dels temps i la nostra consegüent
actitud de vigilància i la segona part té un to marcadament nadalenc, ja que
contemplem els anuncis dels naixements de Jesús i de Joan Baptista.
L’Advent finalitza amb l’hora nona del dia 24 de desembre, a mitja tarda.

Recollida d’aliments per Càritas
Dissabte 15 de desembre: Recollida d’aliments en els
supermercats Mercadona de la Rambla del Celler i
Mirasol i els supermercats Condis de Torreblanca, Can
Mora i el carrer Cristòfor Colom.

Dissabte 15 i diumenge 16 de desembre RECOLLIDA d’aliments
a la Parròquia i COL.LECTA destinada a Càritas.

Visites "Impro-claustre"
Diumenge 16 de desembre a les 12h – Visites “Impro-claustre” per
grups, al Claustre del Monestir, organitzades per l’Oficina de Turisme.
Acompanyats d’un guia i a través de l’eix iconogràfic dels capitells, podreu
crear la vostra pròpia visita segons el que us interessi veure.
Reserva i compra d’entrades a l’Oficina de Turisme: 936759952;
turisme@santcugat.cat o al web visitsantcugat.cat

Pregària de Taizé
El proper dissabte dia 15 de desembre tindrà lloc la pregària de Taizé a la
parròquia a les 21h. Habitualment aquesta pregària es fa el segon dissabte
de mes, però com que aquest mes s’escau amb la solemnitat de la
Immaculada Concepció, per aquest motiu s’ha passat al següent dissabte.

“Un nen, una joguina”
Engeguem la tradicional Campanya de recollida de joguines NOVES per a
famílies amb pocs recursos. Des de l’1 de desembre es poden adquirir les
joguines als comerços col·laboradors i del 27/12 al 2 de gener (menys 31
tarda i 1 sencer) es poden oferir joguines a la casa abacial, de 10h a 13h i de
17h a 20h. Organitza: El Grup de Joves de la Parròquia i Càritas Sant Cugat.

Previsió per a les properes setmanes
>>Exercicis Espirituals del 14-16 desembre a Caldes de Montbui
predicats per Mn. Eduard Martínez. Inf.: Casa Mare de Déu de Montserrat.
Passeig del Remei, s/n. Caldes de Montbui. Tel. 938654496-697840559
>>Celebració comunitària del Sagrament del Perdó: es celebrarà el
divendres dia 21 a les 20.30h.
>>Concert de Nadal: Coral Aulos, dissabte 22 a les 20.30h.

Activitats: Llar d'avis de la Parròquia
• Del 10 al 13 de desembre de 16,00h a 20,00h, mercadet que ofereixen
les participants als diferents Tallers de Labors.
• Dimecres 12 a les 18,30h. Nadales i cançons pels membres del taller de
Poesia i Coral. I inauguració de l'exposició de fotografies del Taller “El joc
de Sant Cugat”. Ens acompanyarà la Sra. Alcaldessa, Carmela Fortuny.
• Dijous 13 a les 10,00h. El grup de Vida Creixent es trobarà al voltant de
la taula de l’Eucaristia, presidida pel Rector, Mn Emili Marlés.
• Divendres 14 a les 17,00h. Festa del Nadal Blanc, en què inaugurarem el
pessebre i la decoració del jardí i passarem la pel·lícula “El Màgic d’Oz”.
• Dissabte 15 a les 16,30h. Sortida a Mollerussa, per assistir a la desfilada
dels vestits de paper. Farem nit allà.
ATENCIÓ:
Els dies 25 desembre, 1 i 6 gener SE SUPRIMEIX LA MISSA DE LES 13.15h

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 8 LA IMMACULADA. 9:00* 11:00 Timoteo i Francisca. 12:00
Concepció Soler i Maria Genové. 13:15 Milagros Giner Baeza. 19:00 Isabel
Duarte / Remei i Francisco Roca. DIUMENGE 9. 9:00 Angelita Rodríguez
Gavidia. 11: Francisco Ramos, Genaro Vargas i Zenovia Rivera. 12:00
Ramon Argerich (1r. aniversari). 13:15 Conxita Balmanya. 19:00 Acció de
gràcies Mariana i Germán (25 anys casats). 20:30 Mariana Mercedes
Camacho Jiménez. DILLUNS 10. 9:00* 20:00 Difunts de la setmana.
DIMARTS 11. 9:00* 20:00 José Miguel Azcona (15è aniversari).
DIMECRES 12. 9:00* 20:00 Ramon Boix Mocinos. DIJOUS 13. 9:00
Mercè, Mercedes i Juan Homs. 20:00 Miguel Márquez i Isabel Pajuelo
(esposos). DIVENDRES 14.
9:00* 20:00 Antonio Garberí Giner.
DISSABTE 15. 9:00* 19:00 Francisco Trujillo.

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Juan Antonio Quilez Segura (69), morí el 3 de desembre; + Mario
Fernández Boza (68), morí el 4 de desembre. Al cel siguin. Demà a les 20h
es celebrarà la missa pels difunts de la setmana.

