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Jornada Mundial del Pobre
La idea d'impulsar aquesta Jornada va néixer el 13 de novembre de
2016, coincidint amb la clausura de l'Any de la Misericòrdia i quan a la
basílica de Sant Pere del Vaticà el Sant Pare celebrava el Jubileu dedicat a
les persones marginades. De manera espontània, en finalitzar l'homilia, el
Papa va expressar el seu desig que "voldria que avui fos la «Jornada dels
pobres»". Aquesta celebració, que des d’aleshores se celebra cada any i a
tota l'Església universal l'últim diumenge de durant l'any, diumenge
XXXIII, previ a la festa de Crist Rei, és una ocasió idònia per posar en
relleu el protagonisme dels més pobres a la vida de les comunitats
cristianes.
El lema d’aquesta II Jornada - «El Senyor escolta el pobre que l’invoca» és una cita del salm 34. Són unes paraules que, com assenyala el Sant Pare
en el seu missatge per a la jornada, "es tornen també les nostres a partir
del moment en què som cridats a trobar les diverses situacions de
patiment i marginació en què viuen tants germans i germanes, que
habitualment designem amb el terme general de pobres'".

Què és un sínode? El Sínode dels joves
La paraula "sínode", derivada dels termes grecs syn (que significa "junts")
hodos (que vol dir "camí"), expressa la idea de "caminar junts".
Va ser concebut com a instrument per manifestar la comunió de tots els
bisbes de l'Església amb el Romà Pontífex i entre si; i també per expressar la
participació del col·legi episcopal i de cada un dels bisbes en el govern
pastoral de tota l'Església.
És, aleshores, una assemblea de bisbes que representa l'episcopat catòlic i
té com a tasca ajudar al Papa en el govern de l'Església universal donant-li el
seu consell.

Diumenge 25 de novembre 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. Preu: 5,36 euros. Reserva i compra d’entrades a l’Oficina de Turisme:
936759952; turisme@santcugat.cat o al web visitsantcugat.cat

Cadena de pregària per les vocacions
Un dels objectius per aquest curs és crear a la nostra parròquia un grup
de pregària per les vocacions, de tal manera que s’estimuli a tota la
comunitat cristiana a tenir ben present aquesta intenció de pregària. Per a
més informació, podeu contactar amb Rosa Ma. Torra (669314108).

Pessebre Vivent
Convidem als nens i nenes d’entre 4-11 anys a formar-ne part. Les
inscripcions. Si encara no t’has inscrit al pessebre vivent, pots fer-ho en horari
de despatx, dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20h.
La representació del Pessebre vivent es farà el dia 24 de desembre a la
tarda. Els assajos seran els dissabtes 24 de novembre, 1, 15 i 22 de desembre
als jardins del monestir d’11.30 a 13h. Us hi esperem!!

Dissabte 24 a les 20.30h. Concert Santa Cecília amb la participació de
les corals La Unió, Coral Sant Cugat del CMSC, Coral Ressò, Coral la
Harmonia, Caral La Pinya i Societat Coral La Lira

38è Aniversari de la Llar d’Avis de la Parròquia
D’aquí pocs dies començarem les celebracions del 38è aniversari de la
nostra Llar, amb el tradicional Aplec a Montserrat, que serà el 23 de
novembre. Allà participarem a la Missa conventual de les 11.00 i a la Salve i el
Virolai de les 13.00. Anirem a dinar a Igualada i després visitarem el Museu
dels Traginers.

Matrimonis
24 de novembre: Manuel VALLS i Míriam PÉREZ

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 17. 9:00 Maria Ruperti i Joaquim Coma. 19:00 Anna Ruiz. DIUMENGE
18. 9:00 * 11:00 Luis Castro Manzano (4rt aniversari). 12:00 * 13.15 Concepción
García (2n. Aniversari). 19:00 * 20:30 Piu i Esposa. DILLUNS 19. 9:00 Per la salut
de l’Alfonso. 20:00 Difunts de la setmana. DIMARTS 20. 9:00 Per la salut de José
David. 20:00 Concepción Serrano - Lita Cerdan. DIMECRES 21. 9:00 Ramona Martí
d'Eixalà. 20:00 Pilar Anglès i Joaquin Vaillo (esposos) i Judit Vaillo. DIJOUS 22.
9:00 * 20:00 María-Cecilia Genové. DIVENDRES 23. 9:00 Rafael García-Gascón
Morera. 20:00 Angel Valls i María Josepa Borruel (aniversari) - Albert Farrés.
DISSABTE 24. 9:00 * 19:00 Sebastian i Paulina Vidal i Margarita Ricaldez.

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Julián Gómez Torres (65) que morí el 24 d’octubre; + María Ragel Tizón "yayita"
(95) i + María Teresa Martí Mateu (79) que moriren el 10 de novembre; + Lorenzo
González Agudo (81) que morí el 11 de novembre; + Joan Bailà “Papet” (93) que
morí el 14 de novembre. Al cel siguin. Demà a les 20h es celebrarà la missa pels
difunts de la setmana.

