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     OBRES 

Els  treballs  de  reforma  de  l’església  previstos  per

aquest  estiu  han arribat  a bon port.  Els  membres  del

consell  d’assumptes  econòmics  parroquial  estan

satisfets per la feina de l’arquitecte Javier García i dels

operaris de Reformas Pareja, Ricardo i Toni.

S’ha reforçat una mica la cimentació de l’exterior

-a  la  cantonada  carrer  Catalunya  amb  carrer  mn.

Jacint  Verdaguer-  i  reparat  una  esquerda  d’aquesta

zona.
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El treball més complicat ha estat a la sagristia, en

concret  el  sostre  que  estava  molt  deteriorat.  S’ha

enderrocat la paret que deixa a la vista l’absis  i  s’ha

reformat totalment el lavabo. A la zona del presbiteri,

s’han sanejat les esquerdes del sostre. Finalment s’han

pintat  totes  les  zones  rehabilitades,  fent  servir  pel

presbiteri  una  pintura  d’absorció  acústica  per  tal  de

minorar la problemàtica reverberació de l’església. 

Ara  resten  algunes  actuacions  per  dignificar  els

espais  reformats  com  ara  il·luminació,  mobles,...

especialment a la sagristia. Al presbiteri s’han substituït

uns  focus  convencionals  per  uns  altres  de tecnologia

LED  -regal  d’una  persona-  que  ajudaran  a  estalviar

energia. També cal informar que s’han retirat les dues

aranyes de vidre de l’altar i que les tenim guardades. El

motiu  es  que  estaven  malmeses  i  el  pressupost  per

restaurar-les  ronda els 3.000 euros.

PEREGRINACIÓN PARROQUIAL: LA STA. CRUZ DE
CARAVACA (MURCIA) Y EL STO. GRIAL (VALENCIA)

 23-25 septiembre 2016. 
Este domingo acaba el plazo para apuntarse 



     HORARIS MISSA 

L’horari  dels  diumenges  durant  el  setembre  és  a  les

10:00h. (castellano), a les 12:00h. (català) i a les 17:30h.

a l’Hospital. A partir de l’octubre hi haurà la Missa de

11:00h. Hi ha Missa dimarts i dijous a les 7:15h. del matí. 

VELAS  “AD EXPERIMENTUM”

Con la primera fase de las obras se ha comenzado

a  pintar  la  Iglesia  y  el  objetivo  es  llegar  a  pintarla

totalmente.  El  actual  sistema  de  velas  tiene  unos

inconvenientes:

- Los  cirios  queman durante 3  días  afectando a la

pintura y, también, al aire que respiramos.

- Las cajas son voluminosas, difíciles de manejar y de

almacenar.

- Generan  mucho  residuo  de  plástico  y  alguno  se

quema accidentalmente.

- Por seguridad, no habría que dejarlas en el suelo.

A modo de prueba, se ha instalado un lampadario

con velas de parafina sin humos, que queman sólo unas

horas  y  que  van  sin  plástico.  Probaremos  con  este

sistema para ver el resultado. Y durante esta semana se

puede encender una vela de manera gratuita. 



 INSCRIPCIONS CATEQUESI  SETEMBRE 2016

El  dies d'inscripcions són 12, 14, 16, 20, 22 i  23 de

setembre, de 17h. a 19 h. al  local parroquial.  Per 1er

curs  (nascuts  2008),  la  catequesi  serà  els  dimarts  o

divendres, de 18h.  a 19h.

Pels infants que ja van celebrar la primera comunió

els divendres es formarà un grup.

Per rebre el sagrament de la confirmació, es poden

apuntar a partir de 1er d’ESO.

AGENDA

Dijous 15: de 19.40h. a 21.00h. recés per a homes

  

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 12: 19:00h. Dimarts 13: 7:15/ 19:00h.  Dimecres 14:

19:00h.  Missa  exequial  per  Montserrat  Vera  Duarte.

Dijous 15: 7:15 /19:00h. Antoni Rovira Estruch. Divendres

16:  19:00h.  Dissabte  17:  9:00h./19:30h.  Francesc

Bonsoms i  Pepita Perelló. Diumenge 18: 10:00/12:00h./

17:30h.  Hospital St. Joan Despí.


