
L’1 i el 8 de 

juny celebrarem les Primeres Comuni-

ons dels infants de la catequesi de la 

nostra parròquia.  
 

El divendres 7 de 

juny a les 20h, Mons. Salvador Cristau 

vindrà a presidir la celebració de la 

Confirmació d’un grup de feligresos de 

la nostra comunitat. 

 a les 12h. al Mu-

seu del Monestir: “Deixeu parlar als ca-

pitells… ells ho saben tot” Visita teatra-

litzada per conèixer de la mà dels seus 

protagonistes tota la història que hi ha 

darrere dels capitells. Activitat a partir 

del 5 anys, a càrrec de Mira-sol Teatre. 

Informació i reserves: Museu de Sant 

Cugat. Plaça de l’Om, 1. Tel. 936759951 

Iniciada la campanya de la Declaració 

de la Renda cal fer una reflexió sobre 

la importància de marcar la X per 

destinar el 0,7% dels nostres impos-

tos a les activitats de l’Església 

catòlica i també a altres finalitats so-

cials (no és excloent marcar les dues 

caselles en la nostra declaració; fins i 

tot, és recomanable fer-ho així, asse-

gurant que hi hagi més béns destinats 

a favor de les persones més necessi-

tades ). I marcant les dues caselles, ni 

es paga més ni ens retornen menys i 

doblem la nostra aportació al món 

social.  

L’Església necessita de la 

col·laboració dels contribuents per 

ajudar a construir un món millor. 

Aquest és el motiu que anima un any 

més la campanya de Xtants amb el 

lema, «Junts X un món millor».  Amb 

la teva X a la declaració de la Renda 

pots ajudar a que l’Església pugui 

respondre davant tantes i tantes ne-

cessitats. 



Nova  formació per 

adults. Sessió de formació per 

adults dins el nou programa dels 

“Dijous d’Adoració i Formació”. 

Mn. Carles Cahuana farà una ca-

tequesi amb el títol: “S’apropa la 

gran festa de l’Esperit,...”.

Concert de música Sacra 

amb el cor Tessàlia, dirigit per 

Xavier García. 

 

 

9:00 Madalena Mira-

lles. 19:00* 

9:00* 11:00* 12:00* 

13:15* 19:00 Aurora del Rosario. 

20:30* 

9:00 Antonio i Marina 

(esposos). 20:00 Difunts de la Set-

mana.

9:00* 20:00* 

9:00* 20:00 María 

Ascensión López, Expiración Bar-

ros i Eduardo Vargas. 

9:00* 20:00 Esperanza 

González (13è aniversari) i Ramón 

Montesinos (esposos). 

9:00 Albert Vela i 

Josepa Castellví.  20:00* 

9:00 Amadeu Rovira. 

20:00 Gualberto González (1r. Ani-

versari). 

 

+ Àlex BARBERÀ JUAN (84)      + Carmen ZAPLANA BERNA  (90) 

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells  

A partir d’avui diumenge podreu 

apuntar les intencions de missa 

a la sagristia, en totes les mis-

ses del cap de setmana. Entre 

setmana al despatx parroquial 

en horari de dimarts, dimecres i  

dijous de 18h a 20h. 

 


