CAMPANYA CAP NEN
SENSE COLÒNIES
Un any més, des de l’Esplai 0’5 - Parròquia del Sant Esperit
organitzem colònies, campaments i ruta d’estiu. Són unes de les
activitats més esperades per tots els infants i monitors de l’esplai i,
com cada any, volem que siguin un èxit. És una setmana en què, a
part de fer bona convivència i aprendre valors a través de jocs,
activitats i tallers, els que hi participen poden passar uns dies que
recorden com els més especials de l’estiu.
Tanmateix, som conscients que la tasca de l’Esplai 0’5 va més enllà.
Totes les activitats que realitzem, ja sigui durant el curs o bé a l’estiu,
estan encaminades a apropar els infants al Senyor perquè acabin
tenint una relació personal amb Jesús. També durant aquesta estada
intentem educar en el lleure, transmetent els valors cristians que cal
treballar en els infants, com el respecte, l’amistat, la humilitat, el
perdó, etc.
Hi ha famílies que voldrien inscriure els seus fills a aquestes activitats
i es veuen frenades per qüestions econòmiques. Des dels seus inicis,
l’esplai sempre ha intentat ajudar aquestes famílies per tal que cap
infant no es quedi sense poder gaudir, per problemes econòmics,
d’una experiència com aquesta. Podem dir, però, que gràcies a la
bona predisposició de la gent de la parròquia, sempre hem pogut
acabar aconseguint totes les beques necessàries.
És per seguir complint amb el desig que cap infant es quedi sense
colònies que un any més us tornem a demanar la vostra ajuda i
col·laboració en la campanya Cap nen sense colònies.
PASQUA DE
PENTECOSTA
9 de juny de 2019
IV Època - Número 583
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

D’entrada us demanem la vostra pregària, tan necessària per al fruit
d’aquesta campanya i el de les colònies d’aquest estiu. També podeu
col·laborar-hi amb donatius voluntaris que serviran per becar les
colònies d’aquells infants que ho necessiten. Es poden fer arribar els
diners a algun dels mossens de la parròquia o bé al compte corrent
ES27 2100 3099 8922 0050 7037 de La Caixa.
A més, aquest cap de setmana ens trobareu a l’atri venent samarretes
i pastissos, on podreu fer donatius i informar-vos sobre la campanya
i les colònies. Les experiències que viuen els infants aquells dies, les
amistats que s’hi creen i la il·lusió amb què hi van no té preu. Us
donem les gràcies per la vostra col·laboració en nom nostre i,
sobretot, de totes les famílies que ajudareu!
Units en Crist,
Monitors de l’Esplai 0’5

celebracions

activitats pastorals

◗ Solemnitat de la Pentecosta. Aquest cap de setmana
se celebra la Solemnitat de la Pentecosta, festa titular
de la nostra parròquia i Catedral. Amb aquest motiu la
Schola Cantorum solemnitzarà la Missa de les 12 del
migdia. A les 8 del vespre el Sr. Bisbe presidirà la Missa
amb motiu també de la Jornada de l’Apostolat Seglar.

◗ Consell Pastoral Parroquial. El proper dimecres, 12
de juny, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc la reunió
ordinària del Consell Pastoral Parroquial. En aquest
ocasió es tractarà sobre el final de curs i les activitats
d’estiu de la nostra parròquia, així com temes de
seguiment d’economia, patrimoni i comunicació.

◗ Preparació de l’Adoració Perpètua a Sant Pere.
De cara a pregar i preparar l’inici de l’Adoració
Perpètua a les esglésies de Sant Pere cada dia hi ha
Adoració al Santíssim a 2/4 de 7 de la tarda i Missa a
2/4 de 8 del vespre a Sant Pere.

◗ Final de curs de l’esplai. Dissabte vinent, dia 15 de
juny, l’Esplai 0.5 farà l’últim dia de curs en les seves
activitats durant l’any. L’equip de monitors es troba ja
ultimant els detalls de les colònies i els campaments.
Enguany les colònies tindran lloc del 14 al 21 de juliol
al Ginebró (Vilopriu). Prèviament, de l’11 al 14, tindran
lloc la ruta i els campaments per als més grans, que
s’incorporaran després a les colònies.

◗ Aniversari de la creació de la diòcesi. Dissabte que
ve, dia 15 de juny, s’escau el quinzè aniversari de la
creació de la diòcesi de Terrassa, per part del papa
Sant Joan Pau II amb la butlla Christifidelium salutem.
En totes les celebracions de l’Eucaristia es tindrà
present aquest aniversari en acció de gràcies.
◗ Missa d’aniversari per Mn. Francesc Cima. El proper
dissabte, dia 15 de juny, se celebrarà a les 12 del migdia
a Gisclareny la missa amb motiu del XIX aniversari del
traspàs de Mn. Francesc Cima i Garrigó.
◗ Missa familiar. Dissabte vinent, dia 15 de juny,
serà l’últim dia del curs en què se celebrarà la Missa
familiar a 2/4 de 7 de la tarda. A partir del dissabte
dia 22 de juny, i durant els mesos de juliol, agost i bona
part de setembre, la Missa vespertina del dissabte serà
únicament a les 8 del vespre.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 3 de juny, en la Missa
de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern descans dels
nostres germans difunts Presentación Usó Chust i Diego
Corral Colmenero. Al cel siguin.

◗ Peregrinació diocesana. Enguany la peregrinació
diocesana presidida pel Sr. Bisbe tindrà lloc entre els
dia 19 i 22 de setembre i es visitaran les ciutats de
Florència, Assís i Bolònia, seguint els passos de Sant
Francesc d’Assís i Sant Domènec de Guzman. Les
inscripcions es poden realitzar en el web del bisbat:
www.bisbatdeterrassa.org

agenda
◗ Rosari pels cristians perseguits. Aquest dissabte, 8 de
juny, a 3/4 de 9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Comissió de Corpus. Dilluns, 10 de juny, a 2/4 de
9 del vespre, a la Rectoria.
◗ Consell d’Economia. Dimecres, 12 de juny, a ¾ de
8 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, 13 de juny, a 2/4 de 9 del vespre,
a la Capella del Santíssim.
◗ Reunió de monitors de colònies. Dissabte, 15 de
juny, a 2/4 de 8 del vespre.

CELEBRACIÓ DEL CORPUS CHRISTI
Enguany la coincidència de la Solemnitat del Corpus Christi amb el cap de setmana de Sant Joan i,
especialment, el diumenge 23 a la tarda amb la revetlla, ha comportat variar el format de la celebració i la
processó amb el Santíssim. La Comissió de Corpus està ultimant els detalls amb la col·laboració dels grups
que enguany hi participaran. Els horaris previstos són:
✵ Dijous 20 de juny: Benedicció del Sr. Bisbe de la font de l’ou com balla a les 6 de la tarda a l’atri de la
Catedral.
✵ Dissabte 22 de juny: Confecció de les catifes florals, a partir de les 10 del matí, a les capelles laterals
de dins el temple de la Catedral. A partir de les 6 de la tarda, i fins al dilluns 24 de juny, es podran visitar.
✵ Diumenge 23 de juny: A les 12 del migdia. Missa Solemne presidida per Mons. Saiz Meneses a la
Catedral i Benedicció amb el Santíssim, amb l’acompanyament de la Capella de Música de la Catedral.
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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