MÉS OBRES ENCARA!
La teulada de la Catedral pateix deficiències de fa anys, que han obligat
a fer diverses intervencions des de l’any 2007 per evitar les filtracions
d’aigua, netejar les herbes, revocar els contraforts i els laterals del temple,
així com netejar les terrasses petites on es troben els vitralls, refer el teulat
de l’arxiu musical, reforçar les bigues del Museu, refer el teulat del Cambril
de la Mare de Déu de Montserrat i el terrat que es troba sobre la Capella
del Santíssim, etc.
Totes aquestes intervencions s’han pogut fer gràcies a l’ajut i col·laboració
dels feligresos i la venda d’un terreny propietat de la parròquia. No tot
està pagat encara, ja que arrosseguem un dèficit que a poc a poc –molt
a poc a poc!- es va eixugant a causa de l'insuficient ajut rebut.
Ara, però, toca fer una intervenció notable i del tot necessària en la teulada
de la nau central del temple per impermeabilitzar-la. El cost total és de
49.610 euros. El Bisbat ha subvencionat la meitat de les obres, és a dir
24.805 euros. L’altra meitat s’ha d’assumir des de l’economia parroquial,
que en aquests moments és molt minsa, tenint en compte, a més, el
dèficit de les obres ja fetes.
Em permeto recordar que el funcionament d’un edifici tan gran i antic
té uns costos. La neteja, els subministraments i el manteniment de
l’església s’emporten una bona part del pressupost, així com, també,
l'ajut als més necessitats, a través de les col·lectes i les recollides mensuals
de menjar que ajuden a pal·liar situacions de molta precarietat que
pateixen germans nostres.
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Davant aquesta situació, la Comissió d'Economia fa una crida a tots els
feligresos perquè siguin conscients que la parròquia som tots, que tots
ens beneficiem dels serveis que presta. I, per poder fer aquest servei,
hem de tenir l'església i els locals nets i condicionats per al seu ús,
il·luminats, segurs, confortables i sense filtracions d'aigües. Malauradament,
encara es constata que, a l'hora de fer recompte de les bosses de les
col·lectes, s'hi troba molt metall de coure i no tant paper, i fins i tot hi ha
sobres que arriben buits.
Agraïm la vostra col·laboració i us demanem que augmenteu (dins les
vostres possibilitats) a partir d’avui, les vostres aportacions habituals.
Podeu fer arribar els donatius al núm. de compte 0182-1786-1302000130534 del BBVA, o bé fent-vos subscriptor de la parròquia. Entre
tots ho hem de solucionar. La parròquia som tots i és de tots. Hem
d’assumir aquesta responsabilitat. No podem quedar-nos-en al marge.

celebracions
◗ Horari de missa del dissabte a la tarda.
Aquest dissabte, dia 20 de juny, serà l’últim
abans de l’estiu que se celebrarà la missa
familiar a 2/4 de 7 de la tarda. A partir del proper
dissabte, dia 27 de juny, i durant els propers
mesos de juliol, agost i setembre, l'única missa
del dissabte a la tarda serà a 2/4 de 8.
◗ Festivitat de la Nativitat de Sant Joan
Baptista. El proper dimecres, dia 24 de juny,
amb motiu de la festa de Sant Joan, l’horari de
les misses serà a les 9 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre. No hi haurà Adoració
del Santíssim a l'Església de Sant Francesc.
◗ Memòria de Sant Josepmaria Escrivà de
Balaguer. El proper divendres, dia 26 de juny,
a les 8 del vespre, se celebrarà la missa en
memòria del sant.
◗ Casament. Dissabte que ve, dia 27 de juny,
a les 5 de la tarda, contrauran matrimoni Víctor
Cazorla Fernández i Iris Rodríguez Garcia.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte vinent, dia 27
de juny, en acabar la missa de 2/4 de 8 del
vespre, tindrà lloc la Pregària del Rosari per la
Vida a la Capella del Santíssim.
◗ Celebració de la Festa Major. El diumenge
5 de juliol tindrà lloc la Festa Major de la ciutat
amb la celebració de l’Ofici, a les 10 del matí,
presidit pel Sr. Bisbe. L’horari de les altres
celebracions serà com els altres diumenges.
L’endemà, dilluns, dia 6 de juliol, a les 12 del
migdia, s’oficiarà la missa en sufragi pels difunts
de la ciutat en aquest darrer any.

activitats pastorals
◗ Final de curs de l’esplai. Aquest dissabte,
dia 20 de juny, és l’últim dia de les activitats de
l’esplai en aquest curs. L’equip de monitors ja
fa dies que està preparant les activitats d’estiu.
Enguany les colònies tindran lloc del 12 al 19
de juliol a Mas Batllori (Pla de l’Estany).
Prèviament hi haurà els campaments per a
adolescents, del 9 al 12 de juliol, a Sant Llorenç
de la Muga (Alt Empordà).
◗ Donatius per colònies. Com cada any es
demana l’ajut dels feligresos per sufragar beques
de colònies. Els donatius es poden fer arribar
als mossens o fent un ingrés al número de
compte corrent ES27 2100 3099 8922 0050
7037 de La Caixa.
◗ Trobada europea de joves. Amb motiu de
l’any jubilar teresià, enguany s’organitza una
trobada amb joves a Àvila, del 2 al 9 d’agost.
De la nostra parròquia s’hi han inscrit 59 joves,
que seran acompanyats per Mn. Emili,
Mn. Emmanuel i Mn. Agustín. El Sr. Bisbe
presidirà la peregrinació de Terrassa, en la qual
participaran un total de 200 joves.

agenda
◗ Responsables de l'Adoració a Sant
Francesc. Dilluns dia 22 de juny a les 20.30h.
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