LES PLUGES NO SEMPRE VAN BÉ
Habitualment la pluja és tinguda com una benedicció de Déu,
especialment per als camps i les collites, o en temps de forta i
llarga sequera. Tot i això, hem de reconèixer que hi ha vegades que
les pluges desmesurades comporten una sèrie de dificultats. I aquest
estiu a Terrassa les hem patit. I, com era previsible, també a
l’església.
Les intenses pluges caigudes en el proppassat mes de juny han
malmès seriosament el terra de parquet de la Sala Capitular de la
Catedral i l'han deixat del tot inutilitzada. Durant aquests mesos
de setembre i octubre s’està treballant per reforçar la teulada i
impedir les filtracions d’aigua i es procedirà a la substitució de
tot el parquet de la Sala i adequació de l’espai. El cost total de
les obres és de 29.599,46 euros, una part dels quals està
subvencionada.
El mes d’agost no va estar exempt tampoc d’incidències. El dia 16
d’agost les pluges tornaren a ser intenses i un llamp ens va afectar
de valent. Això va comportar que es cremés l’amplificador de la
Capella del Santíssim i es fessin malbé tres plaques de motor de
bandeig de les campanes, amb un pressupost de 3,833,26 euros,
pel qual confiem comptar amb l’ajut de l’assegurança. A la vegada
entrà molta aigua en l’escala d’accés a la Sala Capitular, i s’ha de
canviar una finestra i pintar de nou l’escala, amb un pressupost de
1,400 euros.
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Però no tot va acabar aquí. El mes de setembre també s’ha sumat
a aquest crònica, diguem-ne, d’esdeveniments estiuencs. I les
pluges caigudes a començaments de mes han posat de manifest
l’estat de la teulada de la cuina de la Rectoria, en la qual s’han
de substituir les teules fetes malbé i les bigues corcades, i
impermeabilitzar tota la coberta. El pressupost és de 8,195 euros.
Déu faci que l’arribada de la tardor ens sigui més profitosa!. Però
de moment ens trobem davant d’aquestes obres que s’han de fer
amb caràcter d’urgència tan aviat com sigui possible i així evitar
mals majors.
És per això que, una vegada més, demanem, des del Consell
d’Economia, la col·laboració econòmica extraordinària dels feligresos
per subvenir aquestes necessitats. Per mantenir en bon estat d'ús
aquests espais, cal que entre tots hi col·laborem. La setmana vinent
la col·lecta serà extraordinària.

celebracions
◗ Pregària de l’Església. A partir de demà
dilluns, cada matí, de dilluns a divendres, tindrà
lloc, a 2/4 de 9, la Pregària comunitària de
Laudes. I a partir del diumenge 14 d’octubre,
a les 7 de tarda, cada diumenge, la Pregària
comunitària de Vespres.
◗ Inici de la Missa Familiar. A partir del proper
dissabte, 6 d’octubre, se celebrarà la Missa
Familiar a 2/4 de 7 de la tarda, coincidint amb
l’inici d’activitats de l’esplai.
◗ Celebració de Sant Francesc. Diumenge
vinent, 7 d’octubre, amb motiu de la proximitat
de la festa de Sant Francesc, Mn. Fidel Catalán
presidirà la Missa a l’Església de Sant Francesc,
felicitant la comunitat que s’aplega en aquell
temple setmanalment.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 24 de setembre,
en la Missa de les 8 del vespre, vam pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Josep Moix Valls i Encarnación Sánchez López,
i vam tenir un record en l’aniversari de Pere
Raich Cardona i Agustí Fabra Bofill. Descansin
en pau.

agenda
◗ Organistes de la Catedral. Aquest dissabte,
29 de setembre, a les 7 de la tarda.
◗ Reunió de mossens de la parròquia.
Dilluns, 1 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a
la Rectoria.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 3 d’octubre,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’estudis, i Missa a les 7.
◗ Reunió de pares de postconfirmació (Life
teen). Dijous, 4 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre,
en el Centre Sant Esperit (Núm. 5).
◗ Consell arxiprestal. Divendres, 5 d'octubre,
a 2/4 de 10 de la nit, al Centre Eclesial.
◗ Responsables de l’església de Sant Francesc.
Dissabte, 6 d'octubre a les 10 del matí a la
Rectoria.
◗ Assaig de la Schola Cantorum de Terrassa.
Dissabte, 6 d’octubre, de les 10 del matí a la 1
del migdia.

activitats pastorals
◗ Reunió general de catequistes. Dilluns, 1
d’octubre, a les 6 de la tarda, tindrà lloc la
primera reunió de totes les catequistes de
Primera Comunió de la parròquia per iniciar el
nou curs. Encomanem la seva missió, tan
important en l’educació cristiana dels infants, i
agraïm la seva dedicació.
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc diumenge que ve, dia 7 d’octubre. Les
persones que vulguin participar-hi poden
inscriure-s'hi en l’horari del despatx parroquial
(dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 8 de la
tarda).
◗ Càritas parroquial. El proper dimecres, 3
d’octubre, a les 8 del vespre, tindrà lloc a la
Rectoria la primera reunió del curs del grup de
reflexió de Càritas parroquial. Es tracta d’una
reunió mensual en què es reflexiona sobre el
model d’acció social de l’Església i com
sensibilitzar tota la comunitat parroquial. És
una reunió oberta a totes les persones
interessades en el tema i que vulguin
participar-hi.
◗ Reunió de pares d’inici de curs. Dijous
vinent, 4 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre,
tindrà lloc en el temple la primera trobada del
cus amb tots els pares dels infants de
catequesi, de primer i de segon. Després d’una
pregària inicial, es presentarà el nou curs i el
calendari.
◗ Inici de curs de l’esplai. El proper dissabte,
6 d’octubre, a 2/4 de 5 de la tarda, s’inicia el
curs de l’Esplai 0.5. Aquell dia i els dissabtes
següents tindran lloc les inscripcions dels
infants en aquesta activitat.
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