INFORMACIONS ALS NUVIS
que es casaran pròximament
a la parròquia de Sant Pere d’Octavià
Monestir de Sant Cugat del Vallès
ANIMACIÓ MUSICAL
La sra. Imma Guix és qui coordina tot el referent a l’animació musical del
temple del monestir. Poseu-vos en contacte amb ella al tel. 935 890 763 o
al mail immaguix@hotmail.com

ORNAMENTACIÓ FLORAL
Se’n fa càrrec directament la parròquia. Uns deu dies abans del casament,
feu-li memòria a la mateixa responsable de la música.

APORTACIÓ ECONÒMICA
Els Sagraments són gratuïts per naturalesa. Les despeses del temple les
cobreixen les aportacions voluntàries dels fidels. El donatiu a la vostra
parròquia hauria de guardar relació amb el cost sumptuari de la festa.

INDUMENTÀRIA DELS NUVIS I CONVIDATS
Els que participen en un acte religiós, han de vestir amb decència i
dignitat. Ningú no ha de cridar l’atenció amb indumentària que desdigui el
lloc sagrat que ens aplega i de la bellesa del que estem celebrant.

FOTÒGRAFS I REPORTATGES
El fotògraf o reporter el trien els nuvis. La parròquia no se’n cuida. Només
demana als nuvis que contractin bons professionals “invisibles”, és a dir:
que no destorbin ni intervinguin mai en la celebració.

COMPORTAMENT AL PORTAL DE L’ESGLÉSIA
Està prohibit fer servir arròs, cartutxos, serpentines, traques, coets i
similars davant del portal i dels conjunt del monument que és Patrimoni
Nacional.

Són responsabilitat de l’Ajuntament:
L’ENTRADA I APARCAMENT DE VEHICLES
(accés pel c/ Indústria i aparcament davant claustre. Sols cotxe nuvis).
L’ENTRADA AL CLAUSTRE DEL MONESTIR
(Si hi voleu anar, adreceu-vos a les dependències del claustre)

Estimats nuvis:
El servei sagramental que la parròquia us ofereix,
per la seva naturalesa espiritual, és del tot gratuït.
També ho són les atencions que els pastors
dediquen als fidels en compliment del seu deure.

Quines despeses origina el vostre casament?

La preparació documental del casament, encara que és senzilla,
a la parròquia li ocasiona despeses de secretaria, tramitació i arxiu.


Si els nuvis i els familiars són feligresos d’aquesta comunitat ja
saben les despeses que ha de suportar, perquè ells mateixos la
van sostenint amb l’ofrena voluntària de cada diumenge.


Una celebració en el temple comporta inevitables despeses:
neteja, subministrament elèctric, gas (a l’hivern), decoració floral,
vigilància i atenció personal. En aquest moment, aquests costos
s’eleven com a mínim a 400 euros.


Seria just que, si els nuvis vénen d’una altra parròquia i ho
troben tot a punt gràcies a l’esforç de la comunitat que els acull, ho
compensessin amb una aportació més gran.


Els nuvis que econòmicament es troben en situació precària (els
que es veuen privats de fer despesa sumptuària amb festes i
convits) són tractats per la parròquia amb les mateixes atencions i
la mateixa dignitat que tots els altres. En canvi, no seria lògic que
subvencionés l’ostentació i el luxe.


Els contraents que amb motiu del casament fan algun gest en favor
de persones que pateixen o són pobres, veuen incrementada
l’alegria de la seva festa, ja que fa més feliç donar que rebre.

Sigueu feliços!

