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LA REHABILITACIÓ DEL CAMPANAR UN PROJECTE A CURT TERMINI 

En el butlletí del mes d’octubre us vam avançar la noticia de la 

propera rehabilitació del Campanar de la nostre parròquia. El 

treball conjunt realitzat per part de la Parròquia, Arquebisbat i 

Ajuntament de Vilassar de Mar ha estat des del principi en una 

mateixa direcció i en unió de forces per poder aconseguir el 

projecte. Aquesta setmana la Diputació de Barcelona, mitjançant 

l’Ajuntament, ens ha atorgat una subvenció de quasi cent mil 

euros. Ens felicitem tots plegats per la feina feta fins ara i 

continuem endavant per iniciar al gener les obres. Entre tots 

podrem aconseguir la fita i així poder conservar i gaudir del nostre 

patrimoni. Donem gràcies a Déu!  

Dades numèriques a data d'avui, en relació a la rehabilitació del Campanar de Vilassar de Mar: 

La previsió de les obres es d’una durada de 5/6 mesos. El primer diumenge de cada mes així com el 
resultat de les diferents iniciatives, castanyada, sopars... anirà íntegrament al finançament de les 
obres.   

Us agraïm la vostra generosa col·laboració.  

Mn Juan Pablo Calvo, rector 



Despatx parroquial dimecres de 10:30 a 12:30 i de 17:30 a 18:30 

C.\ Montserrat 42, 08340 Vilassar de Mar—Telf.: 616.520.186 

    Cinema Espiritual  

“LLEGARON DE NOCHE” 

El proper divendres 25 de novembre a les 20h al 

Centre Can Bisa tindrem l’oportunitat de trobar-nos en 

la 19ª mostra de Cinema Espiritual i veure la pel·lícula 

“LLEGARON DE NOCHE”.  El llargmetratge explica 

l’assassinat de sis preveres jesuïtes la matinada del 16 

novembre de 1989 a la Universitat Centreamericana 

(UCA) en plena guerra civil al Salvador. L’empleada de 

la neteja la Lucía és l’únic testimoni de la matança. Us 

convidem a participar-hi d’ un film apassionant basat 

en una història real que va commocionar tot el món.  

VIDA CREIXENT.   

No et jubilis de la vida! 

El tercer dimecres de mes, de 17:00h a 

18:00h al Centre Parroquial c/Sant Josep n.13, 

es reuneix el grup de vida Creixent de la 

parròquia amb voluntat de créixer en la Fe, 

fomentar l'Amistat i ser membres actius de 

l'Església i de la Societat. Vida Creixent és un 

Moviment laic de jubilats i gent gran on els 

pilars són l'espiritualitat, l'apostolat i l'amistat. 

Quan arriba el moment de viure els resultats 

de la "vida que hem viscut', cal fugir del 

desencís i la comoditat. La maduresa ens dóna 

uns signes positius de capacitat, d'acceptació 

de l’edat, d'adaptació per a saber viure el 

moment històric de la Societat, d’equilibri i 

experiència, amor amb els qui ens envolten, de 

superació, col·laborant sense nostàlgies del 

passat. De presència testimonial en el nostre 

entorn. No podem abdicar de viure, i per tant 

hem de compartir i posar en comú els propis 

afanys i projectes. Aportant la nostra 

experiència a la pluralitat actual. Donant sentit 

a la vida de ser útils a Déu, a l'ésser humà i a 

la societat. Participa-hi compartint i formant-ne 

part.   


