CELEBRACIÓ DE LA FESTA MAJOR
HORARIS DE FESTA MAJOR:
✦ Dissabte, dia 1 de juliol: missa de vigília a 2/4 de 8 del vespre.
✦ Diumenge, dia 2 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 concelebrat pels preveres presents.
Els cants aniran a càrrec del Cor de Cambra Dríade, sota la direcció de
Lourdes Garcia, que interpretarà la “Missa Brevis núm.7 en Do M” de
Ch. Gounod (1818- 1893) i 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 3 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.
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◗ Celebració de l’Eucaristia. Cada dia, a les 8 del matí, les 12 del
migdia i les 8 del vespre. El dissabte, a les 8 i a les 9 del matí i a 2/4
de 8 del vespre. El diumenge, a les 9 i a les 10 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre. A l’església de Sant Francesc: dissabte, a
les 7 de la tarda, i diumenge, a les 11 del matí (en castellà).
◗ Despatx parroquial. Cada dimecres, de 6 a 8 del vespre.
◗ Durant els tres mesos d’estiu no hi haurà pregària comunitària de
Laudes els dies feiners, ni de Vespres els festius. Es manté l’Exposició
del Santíssim el dijous a les 6 de la tarda i l’horari de confessions ( de
7 a 8 de la tarda, excepte dissabtes).

La parròquia desitja a tots els ciutadans que puguin
gaudir d’una bona Festa Major i d’un bon estiu!

agenda del mes de juliol
◗ Dimecres dia 5. Junta de la Federació, a les 5 de la
tarda.
◗ Dissabte dia 8. Casament, a les 6 de la tarda, de Cristian
Romero Busquets i Jessica Delgado García.
◗ Diumenge dia 9. Baptismes, a les 6 de la tarda.
◗ Del dimarts 11 al diumenge 16. Convivència
d’adolescents i joves, a Gisclareny.

◗ Del dissabte 15 al dissabte 22 . Colònies de l’Esplai
0.5, a Castellnou del Bages.
◗ Diumenge dia 16. Baptismes, a les 6 de la tarda.
◗ Dimecres dia 19. Junta de la Federació, a les 5 de la
tarda.
◗ Diumenge dia 23. Baptismes, a les 6 de la tarda.
◗ Del dilluns 24 de juliol al dimarts 2 d’agost.
Peregrinació diocesana de joves a Fàtima.

◗ Del dimarts 11 al dissabte 15. Ruta i campaments de
l’Esplai 0.5.

◗ Dimarts dia 25. Solemnitat de Sant Jaume, XIII
aniversari de la presa de possessió del Sr. Bisbe. Missa
solemne, a les 9 del matí i a les 8 del vespre.

◗ Dimecres dia 12. Trobada de final de curs del Consell
Pastoral Parroquial, a les 8 del vespre.

◗ Dissabte dia 29. Casament, a les 6 de la tarda, de
Daniel Rodrigo Sedamo i Verónica López Rodríguez.

◗ Divendres dia 14. Consell d’Economia, a les 6 de la
tarda.

◗ Publicació del Butlletí. El Butlletí de la parròquia no
es tornarà a publicar fins al darrer cap de setmana de
juliol.

◗ Dissabte dia 15. Casament, a les 6 de la tarda, de Luis
Gallo Fernández i Adelina Gutiérrez Milián.

obres pressupostades
Durant els mesos de maig i juny s’ha procedit a realitzar les següents obres amb caràcter d’urgència:
- Impermeabilització de la coberta de la Capella del
Santíssim amb la col·locació de làmines a tota la superfície. ................................................. 6.292 euros
- Substitució dels baixants de la façana sud de la Capella
del Santíssim, amb la instal·lació d’una bastida, reparació
del mur de pedra, connexió de tubs i impermeabilització. .............................................. 6.201,25 euros
- Revocat amb morter de la façana sud de la Capella del
Santíssim, amb la instal·lació de la bastida, repicat i enguixat. .............................................8.772,50 euros
- Substitució de dos baixants damunt el sostre de la Capella
del Santíssim i la seva connexió, i impermeabilització. ...................................................... 641,30 euros
- Reconstrucció del lluernari de la Capella del Santíssim
amb la substitució de teules trencades i enguixat de totes
les parets. ................................................................................................................... 3.327,50 euros
- Substitució dels baixants de la coberta principal de la
Catedral, amb la instal·lació d’una bastida, reparació del mur
de pedra, col·locació de tubs i impermeabilització . ..............................................................45.012 euros
- Altres feines fetes de neteja i repàs de contraforts. ...................................................... 4.110.37 euros
Properament s’ha de procedir a la substitució i canvi
d’ubicació dels dos quadres generals elèctrics del temple i
a la instal·lació d’un nou cablejat. ............................................................................... 28.577,78 euros
Total de les obres.....................................................................................................102.934,70 euros
Actualment s’han pagat............................................................................................. 58.491,82 euros
Resten per pagar .......................................................................................................44.442,88 euros
Per tal de sufragar aquestes despeses es pot col·laborar en les col·lectes setmanals, fent-se subscriptor
de la parròquia i a través de donatius a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
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