1 de setembre 2019

-

Diumenge de XXII de l’any C

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40 - parroquiacalaf@bisbatvic.com www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Beneït sigueu Vós Senyor perquè sou el
primer que heu confiat en nosaltres.
Beneït sigueu Vós Senyor perquè heu
plantat la nostra vida al costat de la vida dels
nostres familiars i éssers més volguts.
Beneït sigueu Vós perquè heu regat la
nostra vida
amb l'aigua de l'alegria, l'amistat, l'amor.
Beneït sigueu Vós Senyor
perquè cada dia ens regaleu la vida
i perquè cada dia voleu que tornem a Vós,
que confiem en Vós, que seguim les vostres
petjades,
que intentem viure amb humilitat i senzillesa
com Jesús ens ensenya avui en l'evangeli.
Beneït sigueu Vós Senyor perquè no us
canseu d'esperar-nos,
de perdonar-nos, de confiar en nosaltres.
Beneït sigueu Vós Senyor perquè ens has
anunciat un futur de vida i no de mort,
perquè ens heu promès que la nostra fe
sense la resurrecció no té cap sentit.
Beneït sigueu Vós Senyor perquè en la
Resurrecció de Crist heu omplert de color i
sentit profund la nostra existència.
Beneït sigueu Senyor pels segles dels
segles. Amén.
(EDV)

La generositat de Déu
sobrepassa totes les
altres recompenses.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

7 de setembre (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF

Dimarts 3: Esposos Agustí Devant
i Raimunda Torras.
Divendres 6: Francisco Gassó
Casulleras.
Dissabte 7: Família Forn Mas.
Diumenge 8: Eulàlia Gasch.
Dr. Josep Font Riera.

8 de setembre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF. Festa Major
1: SANT MARTÍ

Aguilar: Ramon Sanpere Muxí

DEFUNCIONS - Funerals

COL·LECTES i Donatius

Vam pregar per l’etern descans

Calaf:
Donatiu Caritas 50.00
Donatiu per obres 100.00

Calaf (Tanatori Igualada) El dia 28 d’agost per
JOSEP MÈLICH CLOSA, de 82 anys.
Descansi en pau.

ELS VITRALLS de l’església de Calaf
1.- El dia 24 de juliol de 2018 va haver-hi una
forta i violenta tempesta de pedra i vent que
va danyar considerablement els vitralls de
l’església parroquial de Calaf.
2.- El de Santa Calamanda, Sant Miquel
Arcàngel i Sant Ramon Nonat, són els més
danyats, donen al carrer Sant Pere; els altres
5 encercats a la plaça de les Eres, molts
petits forats.
3.- Es dóna part a la companyia asseguradora a través del bisbat. Són vacances i fins a
mig setembre no vénen a fer una primera
inspecció dels desperfectes.
4.- Mentre demanem pressupostos a dos
vitrallers especialitzats:
a/ El primer fa un
estudi global de tots els
vitralls afectats. 3 caldria
desmuntar-los, portar-los a
taller, refer-los de nou.
Reparació in situ (sense
desmuntar) dels 5 vitralls
laterals. Més protecció
externa d’aquests 8 vitralls.
Més bastides i grues. Més
IVA . Total aproximat,
120.000 euros. Es podria fer
per etapes etc...
b/ Un altre vitraller, proposant una
solució més senzilla i ràpida: Reparació in situ
(sense desmuntar-los) dels 3 vitralls més
afectats, 20.000 euros sense comptar bastida
i IVA.
5.- Mentre l’asseguradora ens fa una oferta
de 20.000 euros. Acceptem l’oferta. Però
després una altra visita tècnica i tràmits
oportuns, responen que la pòlissa que té
contractada el bisbat no cobreix aquest
desperfecte. En desengany i ja som a finals
d’any 2018.

6.- Mentre es fa el PROJECTE DE
CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ DE LES
FAÇANES DE L’ESGLÉSIA I DEL
CAMPANAR DE LA COL·LEGIATA DE
CALAF, per l’arquitecte Jordi Morros
Cardona. Cal dir que tant el campanar com
de l’església hi ha despreniments de pedres
degut als canvis de temperatures i
envelliment de la construcció, on també s’hi
compten els vitralls. Aquest estudi està
acabat i pràcticament pagat, 13.000 euros.
Això ens portarà a fer un Pla Director de totes
les obres que es facin en endavant a
l’església.
7.- Pel setembre del 2018 es demana
subvenció a la Diputació per a la reparació
exterior de l’església i no van
complir els requisits necessaris.
Bàsicament perquè l’edifici no
està contemplat com a BCIL ni
BCIN (Bé Cultural d’Interès
Local o Nacional). S’està
tramitant i aquest setembre es
demana de nou la subvenció.
8.- S’entén que molts
parroquians estiguin
desconcertats davant el silenci i
aparent manca d’interès per a la
reparació dels vitralls. Però no
és així sinó que en un patrimoni com aquest
no s’hi podem fer pedaços sinó actuacions
ben programades. També ja podem veure
amb quines xifres ens movem.
9.- Per part de la parròquia i personalment,
insisteixo en fer una actuació urgent,
tancament i protecció exterior i ja serviria
posteriorment. Així no entraria pols, ocells i
l’aire fred durant a l’hivern. La reparació dels
vitralls es podrien fer per etapes. La veritat és
que s’hi està treballant i em poso com repte
que aquesta tardor hi haurà una solució que
d’una manera o altre perquè l’interior del
temple quedi protegit.
Mn. Joan

