PREGÀRIA PER AL TEMPS
D’ESTIU
Gràcies, Senyor, per l’estiu, època de collita, que ens demostra que
aquell que s’esforça amb fe i constància sempre obté bons fruits.
Recorda’ns però, que nosaltres només som administradors i que els
dons rebuts també han de beneficiar els altres. Fes que no ens
enfonsem pels fracassos que hàgim pogut tenir, que sapiguem
considerar-los únicament com allò que són: oportunitats de
creixement. Dona’ns impuls per seguir lluitant per tal que els dons
que ens has donat no restin estèrils.
Fes, Senyor, que sapiguem dedicar temps a la nostra parella i als
nostres fills: que no desaprofitem l’ocasió per parlar-hi més, per fer
coses junts, per estimar-nos més sincerament. Que sapiguem també
augmentar la nostra cultura, fer noves amistats i que no oblidem
aquelles persones que ens necessiten.
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Fes, Senyor, que sapiguem aprofitar l’estiu per “carregar bateries”
i així poder començar el nou curs amb més il·lusió i renovada
esperança. Ajuda’ns a mantenir el propòsit de seguir “sembrant”
bondat i estimació al nostre entorn, fermament convençuts que,
tard o d’hora, aquesta sembra dona fruit. Eixampla, Senyor, els
nostres horitzons: no permetis que ens conformem amb la nostra
mediocritat, fes-nos ben conscients que hem nascut per a “coses
grans”.
Finalment, et demanem que sapiguem descobrir-te present en la
nostra vida, sempre ajudant-nos, sempre estimant-nos. Gràcies
Senyor!

P. Lluís Armengol i Bernils SJ.

celebracions
◗ L’horari de les celebracions a la Catedral serà:
❉ Dissabte 29 de juny:
- Missa de vigília a les 8 del vespre.
❉ Diumenge 30 de juny.
- Missa a les 9 del matí.
- 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.
- Missa a les 8 del vespre.
❉ Dilluns 1 de juliol:

activitats pastorals
◗ Economia. Durant el temps d’estiu es pot continuar
col·laborant econòmicament amb la parròquia, ja que
malauradament les despeses es mantenen.
Actualment tenim diverses maneres de vehicular
aquesta aportació responsable i generosa: a través
de les col·lectes setmanals, fent-se subscriptor de la
parròquia, fent donatius a través de l’aparell electrònic
que es troba a l’entrada del temple, o fins i tot, a
través de donatius a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Activitats per a infants i joves.
- Del 8 al 13 de juliol: Trobada europea de
confirmació (Edge) a Getafe (Madrid).
- De l'11 al 14 de juliol: Ruta i campaments per
a adolescents al Baix Empordà.

- Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.

- Del 14 al 21 de juliol: Colònies de l’esplai a la
Casa d’El Ginebró (Baix Empordà).

- Missa exequial en sufragi pels difunts de la
ciutat d’aquest darrer any, a les 12 del migdia.

- Del 21 al 28 de juliol: Peregrinació diocesana
a Santiago de Compostel·la.

◗ Baptismes. El dissabte13 a les 5 de la tarda i el
diumenge 14 a la 1 del migdia.

◗ Concert solidari. El dimarts 9 de juliol tindrà lloc,
a les 8 del vespre, a les Esglésies de Sant Pere, un
concert solidari organitzat pel Sr. Pere Moliné, a
benefici de les Conferències de Sant Vicenç de Paül
i Mans Unides.

◗ Missa del Sr. Bisbe al Pla de Bonaire. El diumenge
21 de juliol, a la 1 del migdia, el Sr. Bisbe presidirà la
Missa i seguidament beneirà el nou cruceiro que s’ha
instal·lat en el jardí.
◗ Solemnitat de Sant Jaume apòstol. El dijous 25
de juliol, se celebrarà el quinzè aniversari de l’entrada
de Mons. Saiz Meneses com a primer bisbe de
Terrassa. Es tindrà present en la pregària en cada una
de les celebracions.

agenda
◗ Dilluns 8 de juliol. Conferències de Sant Vicenç
de Paül, a les 4 de la tarda.
◗ Dilluns 8 de juliol. Revisió de la celebració del
Corpus Christi, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Dimecres 10 de juliol. Consell Pastoral Parroquial,
a les 8 del vespre.
◗ Dijous 11 de juliol. Coordinadors dels recessos
d’Emaús, a les 8 del vespre.
◗ Dimecres 17 de juliol. Assemblea de la Federació,
a les 5 de la tarda.

horari mes de juliol
◗ Celebració de l’Eucaristia. cada dia, a les 8 del
matí, les 12 del migdia i les 8 del vespre. El dissabte,
a les 9 del matí i a les 8 del vespre. El diumenge, a
les 9 i a les 10 del matí, a les 12 del migdia i a les 8
del vespre. A l’església de Sant Francesc: dissabte,
a les 7 de la tarda, i diumenge, a les 11 del matí (en
castellà).
◗ Durant els tres mesos d’estiu no hi haurà pregària
comunitària de Laudes els dies feiners ni de Vespres
els festius. Es manté l’Exposició del Santíssim el dijous
a les 6 de la tarda i l’horari de confessions ( de 7 a
8 de la tarda, excepte dissabtes).
◗ Despatx parroquia cada dimecres, de 6 a 8 del
vespre.
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