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OCTUBRE MES DEDICAT AL ST. ROSARI

El poble cristià sempre ha sentit la necessitat de la
mediació de Maria, Omnipotència suplicant, canal de
la gràcia: es multipliquen així al llarg dels segles les
devocions marianes, tant litúrgiques coma populars.
No obstant això, entre les devocions a Maria, amb
el pas dels anys, una es destaca clarament: el Sant
Rosari, l'exercici piadós per excel·lència en honor de la
Santíssima Verge Maria, Mare de Déu.

“Recórrer amb Maria les escenes del Rosari és com
anar a la 'escola' de Maria per llegir a Crist, per
penetrar els seus secrets, per entendre el seu missatge“
(Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae #14, S.S.
Juan Pablo II)
LES TÉMPORES SÓN DIES D’ACCIÓ DE GRÀCIES
I DE PETICIÓ

5 D'0CTUBRE

Les Témpores són dies d’acció de gràcies i de
petició que la comunitat cristiana ofereix a Déu,
acabada la recol·lecció de les collites, en reprendre
l’activitat habitual.
La seva finalitat consistia a reunir la comunitat
perquè, mitjançant el dejuni i l’oració, hom donés
gràcies a Déu pels fruits de la terra i invoqués la seva
benedicció sobre el treball dels homes.
Es converteix també en temps propici per a
demanar ajuda al Senyor per a recomençar de nou
les activitats del treball normal i la construcció de la
vida interior de cada persona, la seva maduració en
Crist.
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TOTAL GASTOS ACUMULADOS
OBRAS REHABILITACIÓN IGLESIA
A continuación presentamos el detalle de la
cantidad que la Parroquia ha desembolsado para las
obras de la 1ª fase. Los gastos previos (planos y
patologías) servirán para las 3 fases.
GASTOS PREVIOS:

- Planos y estudios previos:………………………..3.000€
- Estudio patologías:………………………………..1.000€
GASTOS PRIMERA FASE:

- Honorarios arquitecto:………………………..6.352,50€
o Factura proyecto:
o IVA 21%:

5.250€

1.102,50€

- Empresa de reformas………………………68.996,62€
o Importe:

57.022€

o IVA 21%:

11.974,62€

- Tasa ayuntamiento:………………………….1.020,98€
- TOTAL GASTOS:………………………………..80.370,10€

PAVIMENTACIÓ
Aquesta setmana s’ha col·locat un paviment nou
al magatzem que hi ha darrera de l’altar. El pressupost
és de 1400€.
MISSA A CAN CODINA
El proper Dimarts 4 octubre a les 18:00h. se
celebrarà l’Eucaristia al mas que guarda la memòria
del pas de sant Francesc d’Assís per Sant Joan Despí.
AGENDA
Dimarts 4: St. Francesc d'Assís
Dimecres 5: Témpores d'Acció de Gràcies i de Petició.
Divendres 7: Mare de déu del Roser.
de 19:40h. a 23:30h. Exposició del Santíssim.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 3: 19:00h. Dimarts 4: 7:15/ 19:00h. Dimecres 5:
19:00h. Missa exequial per Juan Castillo. Dijous 6: 7:15 /
19:00h. Divendres 7: 19:00h. Dissabte 8: 9:00h./19:30h.
Diumenge 9: 10:00/11:00/12:00h./17:30h. Hospital St.
Joan Despí.

