FESTA MAJOR
El proper diumenge, dia 30 de juny, tindrà lloc la Festa Major de la
ciutat en honor de Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí, patrons de
Terrassa.
Les paraules del papa Francesc amb motiu de la solemnitat de Sant
Pere i Sant Pau ens ajuda a preparar-nos per a aquesta festa:
Que els sants Apòstols ens obtinguin un cor com el seu, cansat i
pacificat per l'oració: cansat perquè demana i intercedeix, ple de
moltes persones i situacions per encomanar; però al mateix temps
pacificat, perquè l'Esperit porta consol i fortalesa quan es prega. Que
n’és, d’urgent, que en l'Església hi hagi mestres d'oració, però que
siguin, sobretot, homes i dones de pregària, que viuen l'oració. El
Senyor intervé quan preguem; ell, que és fidel a l'amor que li hem
confessat i que mai ens abandona en les proves. Ell va acompanyar
el camí dels Apòstols i ens acompanyarà també a nosaltres reunits en
la caritat dels Apòstols que van confessar la fe amb la seva sang.
L’horari de les celebracions a la Catedral serà:
❉ Dissabte dia 29 de juny:

- Missa de vigília, a les 8 del vespre.
❉ Diumenge dia 30 de juny:

- Missa a les 9 del matí
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- Ofici de Festa Major, a les 10 del matí, presidit per Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa i concelebrada pels
preveres presents. Els cants aniran a càrrec del Cor Montserrat,
sota la direcció de Rosa Ribera, que interpretarà diverses
peces musicals de la Missa; i en acabar es cantaran els Goigs
en honor de Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí.
- Missa a les 12 del migdia.
❉ Dilluns dia 1 de juliol:

- Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.
- Missa exequial en sufragi pels difunts de la ciutat d’aquest
darrer any, a les 12 del migdia.
Que gaudim tots d’una bona festa major!

celebracions
◗ Celebració del Corpus Christi. Els horaris previstos
enguany són els següents:
❉ Dissabte 22 de juny. Confecció de les catifes
florals, a partir de les 10 del matí, a les capelles
laterals del temple de la Catedral. Enguany
realitzaran catifes florals els següents grups:
Esplai 0.5 i Joves de la parròquia del Sant Esperit
(capella del Sagrat Cor), Escola Airina (Crist
Jacent), Parròquia de la Mare de Déu de les
Arenes (capella de la Mare de Déu de
Montserrat), Hermandad del Rocío de Terrassa
(capella del Sant Crist), Col·legi Vall i Club Sínia
(baptisteri), Asociación de Amigos de la Santa
Cruz del Voto de Canjáyar (capella de la Mare
de Déu del Pilar), Col·legi La Farga i Club Cimal
(capella de la Mare de Déu del Carme) i grup de
Pares 5.5 de la parròquia del Sant Esperit
(capella de la Immaculada). 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.
◗ Festivitat de la Nativitat de Sant Joan Baptista.
El dilluns, dia 24 de juny, l’horari de les misses amb
motiu de la festa de Sant Joan serà a les 9 del matí,
a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Memòria de Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer.
El dimecres, dia 26 de juny, a les 8 del vespre, se
celebrarà la missa en la memòria del sant.
◗ Casaments. El dissabte, 29 de juny, a les 12 del
migdia, contrauran matrimoni José Manuel Arriades
Sabay i Cristina M. Gómez Varela. I a les 6 de la tarda,
José Garcia Sánchez i Míriam Serna Torras.
◗ Adoració a Sant Francesc. El proppassat dimecres,
19 de juny, ha estat el darrer dia del curs que s’ha
fet l’Adoració al Santíssim a l’església de Sant
Francesc. Es reprendrà a partir del dimecres 18 de
setembre.

◗ Missa exequial. Dilluns passat, 17 de juny, en la
Missa de les 8 del vespre es va pregar pel descans
etern dels nostres germans difunts Francisca Catasús
Planas i Josep Comas Mañosa. Descansin en pau.
◗ Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.El proper
divendres 28 de juny es celebra aquesta festa. Amb
aquest motiu, i tenint present la coincidència amb els
inicis de la festa major, els actes previstos es faran el
dijous 27 de juny, i són:
- 18h Exposició del Santíssim.
- 19.30h Pregària de vespres, Consagració al Sagrat
Cor i Benedicció.
- 20h Missa Solemne.

activitats pastorals
◗ Campanya “Cap nen sense colònies”. Les persones
que vulguin col·laborar en aquesta campanya que es
fa cada any per becar infants amb dificultats
econòmiques per tal de participar en les colònies de
la parròquia, poden fer arribar el seu donatiu al compte
ES27 2100 3099 8922 0050 7037 o fent-ho arribar
en mà a algun dels mossens.
◗ Final de curs de Càritas arxiprestal. Tindrà lloc el
dimecres, 26 de juny, a 2/4 de 8 del vespre, a la
parròquia de la Sagrada Família de Terrassa.
◗ Columbaris. L’Espai Memorial de la Catedral acull
un bon nombre de columbaris gràcies a la gestió que
realitza l’empresa Coral, en un espai digne i recollit,
que convida a la pregària. Les persones interessades
a rebre’n informació i adquirir-ne un es poden adreçar
directament a la sagristia o bé a la pròpia empresa,
que ha canviat l’adreça de les seves oficines i ara es
troba al C. del Vall núm. 67, 1r 1a de Terrassa.

agenda
◗ Adoremus. El dijous, 27 de juny, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Reunions de pares de ruta i colònies. El dijous, a
les 8 del vespre, en el Centre Sant Esperit (Núm 5),
tindrà lloc la reunió de pares de ruta i campaments,
i a 2/4 de 9 del vespre la de colònies.
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