
H i ha una virtut nova gràcies a la 
pandèmia: que ens obliga a sor-

tir contínuament de la nostra zona 
de confort. Les legislacions van    
canviant i el que val per avui, demà 
ja ha caducat. Això pot crear frus-
tració però també dona agilitat i 
aquest tipus de mobilitat, a 
l’Església, ens va molt bé. Ens en-
trena a buscar solucions creatives 
cada setmana i això ens fa superar 
les rutines i estar en forma. La dar-
rera crida a l’acció és d’aquesta set-
mana: la normativa que no permet 
superar l’aforament de 100 persones 
en les celebracions religioses. Per a 
la nostra parròquia això és gairebé 
“missió impossible” però volem ser 
proactius i per això farem 3 noves 
misses: dissabte, a les 18:00 (en ca-
talà) i a les 20:30 (en castellà); i diu-
menge, a les 10:00 (en castellà). En 
total seran 10 misses dominicals     

(i ja no queda espai per fer-ne més). 
Els mossens ho fem amb molt de 
gust, per servir-vos. També eme-
trem totes les misses dominicals 
per Youtube (ho trobareu entrant al 
web de la parròquia). Sabem que, tot 
i fer tots aquests esforços, hi haurà 
persones que no podran entrar. Una 
reacció comprensible és enfadar-se 
però això no aporta cap solució, mi-
llor acceptem la situació i fem una 
estona de pregària a casa. També 
recordeu que durant tota la pandè-
mia segueix vigent la dispensa del 
precepte dominical. Pensem i espe-
rem, que la fase 100 durarà poques 
setmanes i que després podrem  
tornar a un aforament que ens per-
meti a tots poder anar a Missa.  
Per assistir les noves Misses fan 
falta voluntaris , ens ajudeu? 
 

Mn Emili Marlés 
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Diumenge XXXIII Durant l’any 

15 de novembre de 2020 

>> Avui, 15 de novembre Jornada 
Mundial de la Pobresa. Càritas Sant 
Cugat participa en la campanya “La 
pobresa també rebrota” per desper-
tar la consciència social en aquest 
temps de Covid. Actualment, les xi-
fres d’atenció continuen essent més 
elevades del que és habitual, amb 
420 famílies al Rebost. 

>> La col·lecta del passat diumenge, 
Jornada de Germanor, va ser de 
3.146,01 euros. Moltes gràcies a tots 
per repartir “segons la necessitat de 
cadascun” Ac 2,45 

>> Nou contacte de la parròquia 
Grava’t el mòbil 636212174 per a 
poder estar als grups de difusió 
d’avisos i informacions urgents. 



DISSABTE 14 9:00 Maria Teresa Parce-

risses Miret. 18:00* 19:00 Anna Luiz 

(aniversari) 20:30 Mery Soliz Torre. 

DIUMENGE 15 9:00* 10:00* 11:00 Ulpiana 

Simiterra // Héctor Iglésias (4rt. aniv). 

12:00* 13.15* 19.00 Anna Luiz. 20.30* 

DILLUNS 16 9:00* 20:00 Família Sala-

rich-Serrano. 

 

DIMARTS 17 9:00* 20:00 Difunts setmana. 

DIMECRES 18 9:00* 20:00*  

DIJOUS 19 9:00 Família Serrano-

Rodríguez. 20:00 Francesc Tauler i 

Petra del Rio. 

DIVENDRES 20 9:00* 20:00 Lita Cerdán 

Calderón (11è aniv). 

DISSABTE 20 9:00* 18:00* 19:00* 20:30* 

>> Dijous 19 de novembre a les 
20.30h, presentació de l’encíclica 
“Fratelli Tutti” del Papa Francesc a 
càrrec de Mn. Joan Torra,  Degà de 
la Facultat de Teologia de Catalu-
nya. La sessió forma part del pro-
grama de formació per als adults 
dels dijous. 

>> Dimecres 18 de novembre a les 
21.30 estrena del programa “Grans 
persones grans” de TV Sant Cugat. 

El primer capítol estarà dedicat a 
la Llar d’avis en el seu 40è aniver-
sari. El nou programa serà una  
tertúlia amb convidats i cada set-
mana tractarà un tema central. 

>> Reprenem la catequesi d’infants 
en format online, en els mateixos 
horaris i dies. Els pares rebreu els 
links per a que els nens i nenes 
s’hi puguin connectar i seguir la 
seva formació espiritual. 

 

† Francisco Griera Serradell (88)      † Maria Sansa Cruz (81) 

Dimarts celebrarem la Santa Missa per a ells 

ANNA GARCÍA PUIGDELLOSES I FERRAN CLADELLAS MARTÍNEZ 


