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Sínode dels Bisbes
Aquest mes d’octubre s’ha celebrat a Roma la XV Assemblea General
Ordinària del Sínode dels Bisbes amb el tema “Els joves, la fe i el
discerniment vocacional”. Aquest Sínode ha estat convocat pel papa
Francesc per estudiar i prendre decisions sobre un tema que el
preocupa i que interessa tota l’Església, amb l’objectiu d’acompanyar
els joves en el seu camí existencial cap a la maduresa perquè, a
través d’un procés de discerniment puguin descobrir el seu projecte
de vida i realitzar-lo amb alegria, obrint-se a la trobada amb Déu i
amb els homes i participant activament en l’edificació de l’Església i
de la societat. Aquest diumenge tindrà lloc la clausura del Sínode
amb una celebració de l’Eucaristia que serà retransmesa per televisió
des de Sant Pere del Vaticà.

Festa de la Tardor – Càritas Sant Cugat
Aquest diumenge Càritas Sant Cugat tindrà un stand informatiu a la
plaça Octavià, a l’entrada del recinte del Monestir en el marc de la
Festa de la Tardor. El personal de Càritas i els voluntaris us
informaran de totes les activitats de l’entitat i totes les opcions que
teniu per col.laborar-hi.

Dijous 1 de novembre
Solemnitat de TOTS SANTS
La celebració de dimecres vespre (20h) ja serà de vigília d’aquesta
solemnitat. Els horaris de Missa d’aquest dia seran com els del
diumenge. A les 12 del migdia el P. Gabriel Bayés anirà al cementiri a
fer una pregària pels difunts.

Divendres 2 de novembre
Commemoració de tots FIDELS DIFUNTS
És un dia propici per pregar per tots els difunts amb la celebració
més excel·lent que és la Santa Missa. Les celebracions seran a les 9h,
a les 11h (en castellà), i a les 20h.
“Doneu-los Senyor, el repòs etern, i que la llum perpètua els il·lumini”

Activitats de la Llar d’Avis de la Parròquia
DIMECRES 31 a les 18h. CASTANYADA i projecció de la pel.lícula
"Frankestein"

Matrimonis
3 de novembre: Carlos GONZÁLEZ i Mónica VALERO

NOU HORARI DE DESPATX PARROQUIAL:
Dimarts, Dimecres i Dijous de 18h a 20h

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 27. 9:00 Antonio i Marina. 19:00 Silvano Palma Soranzo
(4rt. aniversari). DIUMENGE 28. 9:00 Señor de la Justícia. 11:00
Joaquin Manresa. 12:00 José María Martínez Sánchez. 13.15 José
Miguel Saavedra Angulo. 19:00 Julio Santos Salazar Salazar. 20:30
Joan i Família. DILLUNS 29. 9:00 Albert García-Gascón Vela. 20:00
Difunts de la setmana. DIMARTS 30. 9:00 Gregori i Rosa (esposos).
20:00 José María Martínez Sánchez. DIMECRES 31. 9:00 Ramona
Albareda. 20:00 José María Martínez Sánchez. DIJOUS 1 TOTS
SANTS. 9:00 Amadeu Rovira. 11:00 Francisco i Conchita (esposos).
12:00 Javier Sánchez Izpizua (3er. aniversari). 13:15 * 19:00 Daniela
Vélez Cedeño (1r. aniversari) 20:30 Carles, Trini i Francesc Cabanas.
DIVENDRES 2, FIDELS DIFUNTS. DISSABTE 3. 9:00 Antonia
Vilanova. 19:00 José María Martínez Sánchez.

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Francisco Pavón Gómez (86) que morí el 22 d'octubre; + Javier
Bardó Pérez (78) que morí el 24 d’octubre. Al cel Siguin. Demà a les
20h es celebrarà la missa pels difunts de la setmana.

