FULL PARROQUIAL

forç escolar, o l’àmbit d’orientació socio-laboral, etc. Tot això està coordinat
per les treballadores i assistents socials de Càritas Sant Cugat. Per contactarhi podeu fer-ho a través de la web ( http://www.santperedoctavia.org/caritas.html ),
o bé presentant-se directament a: Casa Abacial, Pça de l’Om 2. Telf:
936742907. (Per ser atès cal cita amb la Treballadora social, que es dóna el
dilluns de 9 a 13jh., cal portar justificant de padró).
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CÀRITAS AQUEST NADAL
Proper dissabte, trobada familiar
El proper dissabte, 17 de desembre, tindrà lloc el tercer dissabte
familiar. Ens trobarem, com sempre a les 17h. a l’església de l’Assumció.
Les activitats d’aquesta trobada giraran al voltant del Nadal i de la Caritat. A les 19h. tindrà lloc la Missa familiar, també a l’església de
l’Assumpció, encara que també es manté la Missa a Sant Cebrià. Per
cert, l’adecentament dels locals de sota l’església ja esta força avançat.
Esperem tenir-los ja el proper dissabte.

Un any més l’arribada de les festes de Nadal ve a il·luminar les nostres vides, sovint atrefegades pel dia a dia, amb la Llum i l’Amor que brollen del Nen del Pessebre. Aquestes setmanes, CARITAS, per tant, intensifica els esforços per arribar més i millor als més pobres i necessitats. Com
bé sabeu, CARITAS funciona al nostre bisbat a nivell parroquial, arxiprestal
i diocesà, de manera ben organitzada. Per a aquests dies, hi ha diverses accions que cal saber.
A la nostra parròquia, hi ha:

Concert pre-nadalenc
S’apropa el Nadal i comencen a
escoltar-se les primeres nadales. Per
tal que anem ambientant-nos en
aquest clima, dissabte vinent, dia 17,
a les 20:15h. (després de la Missa de
19h.) tindrà lloc un Concert de la Coral “Harmonia”, que precisament celebra enguany el seu 30è Aniversari.
S’interpretaran, primer uns cants tradicionals i populars, i després, fragments de la magistral obra “El Messies” de G.F. Haendel.
Consell parroquial
Aquest dimecres dia 14, ens trobarem a les 20:30 h per a comentar alguns punts, en especial de cara a la preparació del Nadal.



Col·lecta de Caritas del IV diumenge d’Advent (a totes les misses de
dissabte i diumenge).



Campanya d’aliments de Nadal (turrons, neules, etc.): es recolliran
també a les esglésies de la parròquia el cap de setmana vinent, juntament amb la col·lecta.
A nivell arxiprestal, des de Sant Cugat, hi ha també:



Campanya de Joguines, “Un nen una Joguina”: es farà del 27 al 3 de
gener només als locals de la Casa Abacial. És per a nens i nenes de 0
a 12 anys de tot l’arxiprestat de Sant Cugat. Només es recull joguina
nova o diners per comprar-ne.



Concert benèfic al Teatre-Auditori de Sant Cugat. Serà divendres 23
de desembre a les 22h. A càrrec de l’Orquestra Nacional clàssica d’Andorra. Preu 20€. Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme (93 675
99 52), o bé per internet www.teatre-auditori.santcugat.cat .

Com bé sabeu, a nivell arxiprestal també hi ha organitzats durant tot
l’any altres projectes, com el rebost d’aliments per ajudar a famílies amb
necessitats, o el talleret per ajudar a dones amb dificultats, o classes de re-

