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La festa de Crist Rei
L’últim diumenge de l’any litúrgic, el XXXIV de durant l’any, se celebra
la festa de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món. La celebració va ser
instituïda pel papa Pius XI, amb l’encíclica Quas primas, l’11 de desembre
de 1925. Amb aquesta festivitat, el pontífex volia que l’Església aprofundís
en la centralitat del missatge de Jesús: el Regne de Déu.
El següent diumenge començarà un nou any litúrgic amb la celebració
del primer diumenge d’Advent.

El Crist de l'entrada del Monestir
El Crist crucificat que hi ha a la nau esquerre de l’església és obra de
l’escultor francès Robert de Vasconcel. Realitzada en fusta i acabada el
1945 és una escultura molt representativa de la trajectòria d’aquest artista
de prestigi internacional, que tenia fixada la seva residència a Sant Cugat.
En la seva obra es fa evident la influència que va tenir d’un dels grans
escultors europeus de la primera meitat del segle XX, Auguste Rodin.
Cada any, per Setmana Santa, el Crist surt en processó a mans del grup de
portants del Monestir. (Font: “L’art del Segle XX a Sant Cugat 100-2000”
de Josep Canals i Gual). És destacable que per celebrar la festa de Crist
Rei s’escullin evangelis de l’àmbit de la passió. És a la creu és on apareix la
inscripció de Jesús com el Rei dels jueus.

Cadena de pregària per les vocacions
S’ha creat 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).

Homenatge al Sr. Climent Ribera,
arxiver de la Parròquia
El proper dijous dia 29 de novembre, a les 19:30h a l’auditori de la Casa
Abacial, el Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès juntament amb
la Parròquia, recordarà la figura del qui va ser durant molts anys l’arxiver
de la parròquia i iniciador de l’escoltisme a Sant Cugat.

Llar d’Avis de la Parròquia
Continuant la celebració del 38è aniversari de la Llar, DIJOUS 29 a les
9,00h participarem en la Missa de la Parròquia, i a la tarda a les 17,00h
Assemblea anyal de Socis i xocolatada. DIVENDRES, Sortida del grup de
labors a Sitges, per assistir a la 4a edició del Sitges Christmas Festival,
organitzat per l’Associació espanyola de Patchwork.

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

Matrimonis
1 de desembre: Mikel ZUZA IRURUETA i Marta GENÍS LUMBRERAS
Antonio GER MIRALLES i Patricia GARRIDO PÉREZ

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 24. 9:00 Julia Elena Manterola i Ramon Adolfo Von Haeften.
19:00 Sebastian i Paulina Vidal i Margarita Ricaldez. DIUMENGE 25.
CRIST REI. 9:00 José María, José Antonio, Antonio i Dolores. 11:00
Mani Chavez (8è aniversari), Pedro Carreon i Lorgio Vargas. 12:00 Albert
Vela i Josepa Castellví. 13.15 Fernando Jiménez Ramajo. 19:00 María
Luzmila Azolgues i Hugo Flores. 20:30 Carles Roca. DILLUNS 26. 9:00
Francisco Javier Capel. 20:00 Difunts de la setmana. DIMARTS 27. 9:00
Antonio i Marina (aniversari). 20:00 Cugat Pahisa (17è aniversari).
DIMECRES 28. 9:00 Família Salarich-Serrano. 20:00 Joan fontgivell (4rt.
aniversari). DIJOUS 29. 9:00 Acció de gràcies 38 anys Llar d'avis
Parròquia i pels difunts de l'any. 20:00 María Lluisa Bayès (aniversari).
DIVENDRES 30. 9:00 Miguel Salarich. 20:00 Quimeta Fatjó (aniversari).
DISSABTE 1. 9:00 Amadeu Rovira. 19:00 Antonio Roldán (+1 mes).

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Roman Castillo Aguilera; + José Guzmán del Rey (83), que moriren el
22 de novembre; Al cel siguin. Demà a les 20h es celebrarà la missa pels
difunts de la setmana.

