
Només falten sis dies 
per a la festa de Sant 
Cugat. Els actes princi-
pals són la celebració 
de l’Eucaristia a les 19h 
al temple parroquial i 
tot seguit l’acte d’ho-
menatge al Màrtir al 
claustre del monestir.  
Aquest acte recull di-
versos elements relacionats 
amb aquest Sant: l’himne del se-
gle setè amb l’ofrena simbòlica 
de l’olivella, les pregàries de la 
Missa mossaràbiga, l’íntima re-
lació del martiri cristià amb la 

passió de Crist i l’aplec 
del poble cristià d’avui 
al mateix indret de cul-
te dels primers cristi-
ans. 
També s’oferirà, un any 
més, la Moixiganga, una 
dansa que ens fa reviu-
re la passió, mort i re-
surrecció de Nostre 

Senyor Jesucrist, en reconeixe-
ment als turments patits pel 
màrtir. Després de l'ofrena al 
sant al claustre, les relíquies tor-
naran en processó a l'església 
per ser venerades pels fidels. 

 
La trobada de Compass d’aquesta 

setmana, dirigida als infants de 6 a 

12 anys d’edat tindrà lloc el dimarts  

23 de juliol de 18h a 20h  a la Casa 

Abacial.  

Per tal de poder organitzar les 

activitats és necessari inscriure’s 

al següent enllaç:   

https: 

forms.gle/7TXLUr1dRAsr2CVD7 

Lectura dramatitzada de l’obra es-

crita per Josep Ma. Jaumà sobre el 

màrtir Cugat .  

Divendres 26 de juliol a les 21:30h al 

Claustre del monestir. 

Durant l’agost el full informatiu no es publica i 
el despatx parroquial estarà tancat 

Per urgències truqueu al Tel. 93 674 11 63 



9:00 Concepción Ser-

rano. 19:00 Divino niño //  Benita Le-

brato. 

9:00 María Teresa Fà-

bregas. 11:00 Família Serrano-

Rodríguez  //  Jovelia Vázquez i Pe-

tronia Vázquez. 12:00* 19:00 Gustavito 

Izquierdo i Juan Gerardo Izquierdo 

(2n. aniversari).   20:30 * 

9:00 Eusebio Robledo. 

20:00 Difunts de la setmana. 

9:00 Rafael García-

Cascón Morera.  20:00 Josep María 

Llinàs (11è aniversari). 

9:00 Francisco Javier 

Capel.  20:00 Yolanda Canto Díez (1r. 

aniversari).  

9:00 José María, José An-

tonio, Antonio i Dolores.   20:00 Ana 

Demelo Moreno.  

9:00 Jordi Trias Bir-

ba. 20:00 Difunts família Silva-

Santaularia. 

9:00 Antonio i Marina 

(esposos).  19:00 Ana Manzaba, Alfre-

do Iglesias i Fernando Iglesias. 

 

† Bernarda Reyeno (2n aniv) 

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ella  

Ana BALCELLS VILLALONGA  i Josep Antoni GÓMEZ SANCHO 

Oriol ROMERO VILALTA i Ana CONDE  GISPERT 

Durant els mesos de JULIOL, AGOST i SETEMBRE  

NO ES CELEBRA LA MISSA DOMINICAL DE LES 13.15h 


