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FINAL DE CURS
Amb l'arribada del mes de juliol un cop més es tanca un curs.
Des d' el setembre passat, al llarg dels messos s'han succeït
moltes activitats.

Els voluntaris de la Càritas parroquial han atès sense

interrupció més de 70 famílies i han procurat assistir-les en
aspectes que van mes enllà de l'ajut material.

Han funcionat diversos grups de catequesi de Primera
Comunió i de Confirmació. També s'han fet algunes

MISSES
SANT FRANCESC
Dilluns a dissabte 19.30h
Diumenge 11, 18* i 19.30h
SANT AGUSTÍ
Dilluns a dissabte 19h
Diumenge 12*, 13 i 20h*

* castellà

preparacions d' adults, que han pogut rebre algun dels
sacraments de la iniciació cristiana.

Per primera vegada s'ha constituit el grup "familias sin

barreras", que s'ha reunit mensualment abans de la Missa
dominical de les 18h. Ha estat una experiència molt
enriquidora.

El grup d' atenció als malalts ha continuat la seva tasca, que

DESPATX
PARROQUIAL
Dilluns a divendres 17 a 19h
Certificats i expedients,
dimarts i dijous de 18 a 19h

no fa soroll, però que és tan eficaç.

Falta espai per seguir parlant de la litúrgia, de la música i els

cants, de les festes, tradicions i devocions, etc. Dels escolans,
dels cors...

La vida de la parròquia ha estat possible gràcies a l'esforç i la
il·lusió de moltes persones que duen a terme una tasca
moltes vegades amagada però necessaria.

Avui, en acabar el curs, és una ocasió per donar-vos les

gràcies als que feu possible que la parròquia constitueixi un
lloc de trobada amb Déu i la comunitat. De part de tots.

CÀRITAS
Dilluns i dimecres de 17 a
18.30h

ALTRES
Confessions, mitja hora
abans de cada missa
Rosari, de dilluns a
divendres a les 19h
Adoració, dilluns de 18.30
a 19.30h
Primer divendres de mes
12 hores amb el Senyor
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IMATGES DEL MES

CAFÈ CALIU AGOST
Cafè i caliu ofereix acollida, acompanyament integral i informació, esmorzar,
servei de dutxes i atenció d’una treballadora social per oferir un

acompanyament integral a les persones i famílies en situació de sense llar i
afavorir la seva recuperació i la seva progressiva inclusió social.

Durant el mes d'agost aquest servei, com d'altres que treballen a la nostra

ciutat, tanca i suspen les activitats per vacances dels voluntaris i per poder dur a
terme tasques de neteja i reformes.

COMIAT BISBE JAUME

Però la necessitat de les persones continua. Per aquest motiu, des de fa uns

anys traslladem aquest servei a Sant Francesc durant el mes d'agost. Ens veiem
obligats a reduir l'ambit del projecte ja que les nostres instal.lacions no
permeten fer-ho tot.

L'any passat vam distribuir uns 110 esmorzars diaris, de dilluns a diumenge.

Aquest any volem tirar endavant el projecte. Per a fer-ho necessitem la vostra
ajuda. D'una banda cal voluntaris per a preparar i distribuir els esmorzars. El
número ideal són 6 ó 7 voluntaris cada dia. L'horari és de 8 a 11 del matí. Us

podeu responsabilitzar d'un sol dia o d'un periode més llarg (setmanes, etc).
Per apuntar-se, acudir a la rectoria.

BISBE JOAN

També necessitem ajuda econòmica. Els esmorzars costen uns 90€ diaris.

A l' atri de l'església hem posat una taula on es concreta quan gastem cada dia.

Pots col·laborar mirant les necessitats.

RESTAURACIÓ DE LA CUSTÒDIA
CATEQUISTES

CORPUS

La Custòdia per a les exposicions
i benediccions amb el Santíssim
Sagrament que utilitzem a la
parròquia es d'un estil barroc
encara que força auster.
No és fàcil determinar una data
en objectes d' aquesta mena.
Tant podria ser antiga com més
dels nostres dies.

La humitat, tant present a la
nostra ciutat, i el temps havien
fet empal·lidir progressivament
els materials.
Passada la Setmana Santa, l'hem
enviat a un taller de Córdova on
s'han ocupat de restaurar-la.
Ara nostre Senyor llueix de nou a
la Custòdia.

AGENDA DEL MES

CASAL D'ESTIU

Dia 5 Adoració 12 hores, de 20 a les 8. Acaba amb missa a les 8h
Dia 6 Peregrinació diocesana a Lourdes. Fins al dia 10
Dia 7 Concert Farnborough a les 18.30 a sant Agustí
Dia 9 Recessos mensuals a les 17 i a les 20h
Dia 12 Concert del Quartet Kawá a les 20h
Dia 14 Processó del Carme a les 20h a Carmelites
Dia 26 Final del Casal d'estiu

