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Diumenge 8 de setembre de 2019 

Diumenge XXIII Temps de durant l’Any 

 

 

NUEVA MISIÓN PASTORAL 

PARA Mn. Bernat 
 

Com ja s’ha vingut anunciant darrerament, el nostre Rector Mn. 

Bernat ens ha de deixar, doncs el Sr. Bisbe disposa de 

traslladar-lo al nostre Seminari com a 2n Director Espiritual. No 

cal dir el “trasbals” i “sorpresa” que ha suposat per tota la nostra 

comunitat parroquial, incloent-hi els mateixos mossens; Mn. 

Santi passa de vicari a Administrador Parroquial (que té 

funcions de Rector). Per mi personalment ha estat un curs força especial i 

intens. Com deia l’evangeli d’aquest passat dijous, de la pesca miraculosa, el 

Senyor ens envia a navegar en la incertesa fiats de la seva paraula i del seu 

enviament, amb l’esperança d’una pesca que sobrepassarà les nostres 

humanes i limitades expectatives.  
 

Personalment dono gràcies a Déu per aquest any amb vosaltres -la parròquia 

Sant Joan Mª Baptista Vianney-, un curs en que hem pogut caminar plegats 

en la fe. Molts projectes, idees, suggeriments, la celebració del 75è aniversari 

de la parròquia, etc. queden pendents, però ben segur que amb Mn. Santi i el 

nou vicari Mn. Alberto Para continuareu endavant amb entusiasme; jo estaré 

a la disposició de tots plegats pel que convingui.  
 

Aquest passat mes de juliol vaig començar unes gestions amb un arquitecte 

per tal d’elaborar un Projecte de Reforma del nostre temple parroquial a 

elaborar en diverses fases. Sembla que en el nostre cas primer hem de 

començar pel sostre i arreglar el tema goteres, principalment el sostre del 

presbiteri; després es faria tot el terra de temple (nau i presbiteri, sagristia, 

despatxos...), segurament baixant el nivell, i amb sortida d’aire calent i fred; 
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seguiríem per les parets, façanes, etc... Certament, la reforma de tota 

l’església durarà anys, i serà costosa, però poc a poc anirem fent; per això s’ha 

de fer per fases, conscienciar a la gent, al barri, etc... El més important ara, és 

fer un bon projecte.  
 

No sé com seran els meus nous horaris però en la mida que pugui em faré 

present algun diumenge; o si més no vindré a encomanar els alumnes del 

seminari al sant patró dels sacerdots Sant Joan Mª B. Vianney. 
 

                                                                                                    Mn. Bernat 
 

 

 

Misa de acción de gracias 
y “despedida” de Mn. Bernat 

 

Domingo 29 de septiembre a las 12’30 h. 

 
Ordenación Sacerdotal 

del nuevo vicario, Mn. Alberto Para 
 

Domingo 29 de septiembre a las 5 de la tarde. 
Lugar: Basílica de la Sagrada Familia. 
Hace falta entrada para asistir a la celebración. 

 

Los que quieran asistir pueden recoger la entrada en el 
nuevo horario de despacho parroquial: lunes, miércoles y 
viernes de 17’30 a 19’30 de la tarde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OBRES A LA FAÇANA PRINCIPAL 

Fa uns mesos ja us vam comunicar la necessitat urgent de reparar una part de 
la façana, concretament la que presenta enrajolat en ceràmica. El motiu va ser 
el despreniment d’una quantes rajoles el passat més de febrer. El departament 
de Béns Immobles del nostre Bisbat va actuar aleshores, de manera urgent, 
per tal d’arrencar les 
rajoles que presentaven 
una situació de risc, 
quedant pendent una obra 
de rehabilitació d’aquesta 
part de la façana; 
aleshores es va veure que 
el millor era:  

1. Arrencar totes les 

rajoles i tot l’agarre de morter defectuós; 

2. Refer el revoc remolinat. 

3. Finalment pintar amb pintura de façanes transpirables, fent la imprimació 

prèvia. 

És aquesta l’actuació que s’ha fet amb treball vertical (penjant-se des de dalt) 
des del passat dia 26 d’agost, i que van acabar tot just ahir.  

El cost total de l’obra (l’actuació, llicència d’obra, projecte tècnic, etc... + IVA) 
ha estat de 8.168 €. Agraïm al Bisbat la preocupació i seguiment de tota 
l’actuació així com el cost de tota l’obra assumit.  

 

 

 

 

 

 

 



CONFESSIONARI NOU 
 

Ja fa temps que el nostre confessor dels 
diumenges al migdia, Mn. Foraster, ens fa 
saber la necessitat de tenir un confessionari 
insonoritzat que ajudi a rebre més 
amablement el sagrament de la reconciliació. 
El passat mes de desembre ens van donar un 
confessionari pendent de restauració i 
d’insonorització, però el cost de tot plegat era 
massa elevat i no sortia a conte. Finalment, 
parlant amb Mn. Santi vam decidir comprar 
un de nou, el qual, si Déu vol, el tindrem a 

final de mes. Les misses del proper cap de setmana farem una 
col·lecta especial d’Obres de la Parròquia per tal d’assumir el cost del 
confessionari, que és de 4.840 €. Aprofitarem la missa del diumenge 29 
de setembre a la missa de les 12’30 per beneir-lo.  
(¡El de la foto no es el nuestro!). 
 

El rincón de Cecilia 

¡Hola Amigos! El día 4 de agosto celebramos la fiesta de nuestro patrón, titular de 
la Parroquia y también patrón de todos los sacerdotes. Cada año celebramos con 
alegría la vida de este Santo, en nuestra Comunidad y sobre todo siendo la fiesta 
en Domingo tenemos más espacio para honrar al Santo Patrón.  
 

El cura de Ars es famoso por varios detalles: dirigiéndose al pueblo le dijo a un 
muchacho: “Si me enseñas el camino de Ars yo te enseñaré el Camino del Cielo”, y 
así fué. También sabemos que tenía varias peleas con el maligno que no le dejaba 
dormir, ni siquiera rezar. San Juan Vianney, fué nombrado patrón de “Todos los 
sacerdotes” y llevamos con orgullo y dignidad su nombre: “Parroquia de San Juan 
María Bautista Vianney”.                                                          Cecília Aranés Mallol.  
 

 

INTENCIONS DE LA SETMANA 
del 9 al 15 de setembre 

 

DILLUNS, 9 Missa 8 h. Missa 20 h. Dft. Josep Aguilar Gaisán. DIMARTS, 10 Missa 8 h.  
Missa 20 h. DIMECRES, 11 Missa 8 h.  Missa 20 h. DIJOUS, 12 Missa 8 h. Missa 20 h. 
Dfta. Mª Luisa Català, i familiars. DIVENDRES, 13 Missa 8 h. Missa 20 h. Dft. Miguel 
Gordillo. DISSABTE, 14 Missa 8 h. Missa 19’30 h. DIUMENGE, 15 Missa 9 h. Missa 
10’30 h. Missa 12’30 h. Dft. Florentino Galán Moya (3r aniv.) Missa 19’30 h.  

 


