OBRES, DE MOMENT NO
L’estiu passat anunciàvem les obres que havíem de fer per tal
d’impermeabilitzar la teulada del temple i eliminar definitivament
les filtracions d’aigua. Unes obres que es varen poder realitzar
gràcies a l’ajut del Bisbat i el romanent econòmic que hi havia
en aquells moments en els comptes parroquials.
Enguany, però, el títol d’aquest escrit ja fa notar que durant
aquest estiu no farem obres. Enguany no, ja que no és possible
fer-ne, perquè no hi ha romanent econòmic, tot i que a les nostres
cases en faríem, encara que haguéssim de fer alguns sacrificis.
Perquè d’obres necessàries n’hi ha, sobretot de manteniment,
que tard o d’hora haurem de fer per tal d’evitar perills majors
(els baixants de les teulades, les parets laterals, el cambril de la
Mare de Déu de Montserrat), i tot això sense parlar del projecte
de l’orgue nou.
La situació de l’economia parroquial en aquest final de curs no
és la millor, certament. Cada mes, en els estats de comptes
publicats en el Butlletí, haureu pogut comprovar que hi ha un
dèficit. L’any 2015 va acabar amb un de 6.125,52 euros. En
aquest curs, en el primer semestre, aquest dèficit ha augmentat
a 9.395,68 euros.
Davant aquesta situació, des del Consell d’Economia s’ha fet un
esforç per reduir despeses on ha estat possible (ornamentació,
neteja i calefacció). També s’ha procurat conscienciar els
feligresos d’aquesta situació demanant una aportació
responsablement generosa.
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Hem de reconèixer que la comunitat parroquial ha mantingut el
seu sentit solidari amb els més necessitats, en col·lectes i en la
recollida d’aliments. És veritat que la crisi va remetent a poc a
poc i que actualment hi ha excedents d’aliments, cosa que ens
ha de fer repensar com mantenir la solidaritat potser sense fer-ne
tantes recollides. I, juntament amb aquesta acció solidària, la
parròquia manté una intensa activitat pastoral al llarg de tot l’any,
que demana un suport també econòmic (catequesi infantil,
pastoral juvenil, colònies i campaments, formació cristiana
d’adults, música, celebracions, etc).
És evident que aquest escrit vol ajudar-nos a conèixer la situació
econòmica de la parròquia i demanem ser més conscients de
la nostra responsabilitat. Finalment, deixeu-me dir que agraïm
una vegada més la vostra col·laboració als que ja ho feu. Ja
sabeu que es poden fer arribar els donatius al núm. de compte
0182-1786-13-02000130534 del BBVA, o bé fent-se subscriptor
de la parròquia. El proper cap de setmana tindrà lloc la col·lecta
extraordinària de l’estiu.

celebracions
◗ Festa Major. El proper diumenge, dia 3
de juliol, tindrà lloc la Festa Major de la
ciutat en honor de Sant Pere, Sant Cristòfol
i Sant Valentí, patrons de Terrassa. Amb
aquest motiu, l’horari de les celebracions
a la Catedral queda de la següent manera:
◆ Dissabte, dia 2 de juliol: Missa de
vigília a 2/4 de 8 del vespre.
◆ Diumenge, dia 3 de juliol:
❉ Missa a les 9 del matí
❉ Ofici de Festa Major a les 10 del matí,
presidit per Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, Bisbe de Terrassa, i concelebrada
pels preveres presents. Hi col·laborarà
el Cor Montserrat que interpretarà la
“Messe brève núm. 70 en Do” per a solista,
cor i orgue de Ch. Gounod (1818- 1893) i
un parell de motets. En acabar, es
cantaran els Goigs en honor de Sant
Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí.
❉ Missa a les 12 del migdia.
❉ Missa a les 8 del vespre.
◆ Dilluns dia 4 de juliol:
❉ Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.
❉ Missa exequial, a les 12 del migdia,
en sufragi dels difunts de la ciutat
d’aquest darrer any.
◗ Missa Exequial. Dilluns passat, dia 20
de juny, en la Missa de les 8 del vespre
es va pregar pel descans etern dels nostres
germans difunts Eduard Almirall Arnés,
Montserrat Montañà Domingo, Pilar Oriol
Bonet i Josep Viladomat Cortés. També es
tingué un record en l’aniversari del traspàs
de Dolores Sánchez i de Josep Màdico.
Descansin en pau.

agenda
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, dia 27
de juny, a les 6 de la tarda.
◗ Peregrinació a Polònia. Dimarts, dia 28 de
juny, a les 8 del vespre, a la Sala Capitular.
◗ Responsables de l’Adoració a l'església
de Sant Francesc. Dijous, dia 30 de juny,
a les 7 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 1 de
juliol, a les 6 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Col.lecta Extraordinària. El proper cap
de setmana tindrà lloc la col·lecta
extraordinària de la parròquia abans de
l’estiu. Es poden fer arribar els donatius
al núm. de compte 0182-1786-1302000130534 del BBVA., o bé fent-se
subscriptor de la parròquia omplint una
de les butlletes.
◗ Preparació de les colònies. Els dies 28
i 29 de juny, els monitors de l’esplai
acabaran d’ultimar els preparatius de les
colònies, en les quals participaran
enguany 96 infants. Dijous, dia 30 de
juny, a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala
Capitular, tindrà lloc la reunió de pares.

horaris del mes de juliol
Durant tot el mes de juliol l’horari serà el
següent:
◆ Misses diàries: cada dia a les 8 del matí,
les 12 del migdia i les 8 del vespre.
◆ Misses del dissabte: a les 8 i a les 9
del matí, i a 2/4 de 8 del vespre.
◆ Misses del diumenge: a les 9 i a les 10
del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del
vespre.
◆Església de Sant Francesc: dissabte, a
les 7 de la tarda, i diumenge, a les 11 del
matí (en castellà). L’Adoració al Santíssim
de dimecres es mantindrà fins al dimecres
dia 13 de juliol.
◆Durant els tres mesos d’estiu no hi haurà
pregària comunitària de Laudes els dies
feiners ni de Vespres els festius, així com
tampoc Exposició del Santíssim el dijous.
◆Confessions: cada dia, de dilluns a
divendres, i el diumenge, de 7 a 8 de la
tarda .
◆Despatx parroquial: cada dimecres, de
6 a 8 del vespre.
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