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Un any més, des de l’Esplai 0’5 de la nostra parròquia, organitzem les
colònies i els campaments d’estiu. És una de les activitats més esperades
per tots els infants i monitors de l’esplai i, com cada any, volem que sigui
un èxit. És una setmana en la qual, a part de fer bona convivència i
d'aprendre valors a través de jocs, activitats i tallers, els participants 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 de confiança amb Jesús, puguin trobar-se amb Ell i créixer tenintlo com a amic. També durant aquesta estada intentem educar en el
lleure, transmetent una sèrie de valors cristians que cal treballar en els
infants, com són el respecte, l’amistat, la humilitat, el perdó, etc.
Hi ha famílies que voldrien inscriure els seus infants a aquestes activitats
i es veuen frenades per problemes econòmics, molts cops derivats de
la situació econòmica que sofrim actualment, de la qual tots som més
que conscients. Des dels seus inicis, l’esplai ha intentat sempre ajudar
dins les seves possibilitats aquestes famílies per tal que no es quedi cap
infant sense poder gaudir, per problemes econòmics, d’una experiència
com aquesta. La situació de crisi ha fet augmentar el nombre de famílies
que necessiten una beca, i això fa que l’esplai, malgrat realitzar activitats
per recollir diners durant l’any per aquesta causa, no tingui prou capacitat
per a recollir-ne tots els necessaris. Per aquesta raó, us demanem la
vostra ajuda i col·laboració en la campanya “Cap infant sense colònies”.
D’entrada, us demanem la vostra pregària, tan necessària per al fruit
d’aquesta campanya i el de les colònies d’aquest estiu. Podeu col·laborarhi amb donatius voluntaris que serveixin per a becar les colònies d’aquests
infants. Es poden fer arribar els diners als mossens de la parròquia o bé
al número de compte corrent ES27 2100 3099 8922 0050 7037 de La
Caixa.
A més, aquest any, el cap de setmana que ve, el 20-21 de juny, ens
trobareu a l’atri de la Catedral, on podreu fer el donatiu 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!
Equip de monitors de l’Esplai 0’5

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda, són
incorporats a la vida de fills de Déu els infants Itziar
Fernández Vila, Nil Lamoda Alonso, Carla Salvador Castro
i Xavier Ventura Salvatella. A les 6 de la tarda ho faran
Aina Cortés César, Núria Quispe Chang, Roman Riego
Martínez, Ainara Roda Griñó i Biel Rubio Luque.
◗ Missa d’aniversari de Mn. Cima. Aquest dissabte, a
les 12 del migdia, Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar,
presideix a Gisclareny la missa amb motiu del XV aniversari
del traspàs de Mn. Francesc Cima i Garrigó.
◗ XI Aniversari de la creació de la diòcesi. Dilluns, dia
15 de juny, s’escau l’onzè aniversari de la creació de la
diòcesi i l’elevació a la dignitat de Catedral del nostre
temple. Va ser sant Joan Pau II, amb la butlla Christifidelium
salutem, qui erigí la nova diòcesi de Terrassa el 15 de juny
de 2004. Preguem especialment aquest dia pel nostre
bisbe, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, pel seu bisbe
auxiliar, Mons. Salvador Cristau Coll, i per tots els preveres,
diaques, religiosos i laics de la diòcesi.
◗ Casament. Dissabte vinent, dia 20 de juny, a les 12 del
migdia, contrauran matrimoni Serviliano Gil- Ortega Gallardo
i Raquel Alcalá Gómez.
◗ Horari de missa del dissabte a la tarda. A partir del
proper dissabte, dia 20 de juny, i durant els propers mesos
de juliol, agost i setembre, la missa del dissabte a la tarda
serà únicament a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 8 de juny, en la
missa de les 8 del vespre es va pregar especialment pel
descans etern dels nostres germans difunts Josep M.
Bosch Àvila, Ramon Escartín Tornos i Maria Morros Sarobé.
Al cel siguin.
◗ Celebració del sagrament de la Unció dels Malalts.
Durant els mesos de maig i juny, des de Pastoral de la
Salut s’organitza i es coordina la celebració comunitària
del sagrament de la Santa Unció, que és administrat a la
Catedral, i a diverses residències del territori parroquial.
Diumenge passat a la Catedral reberen la Unció 44
persones, i durant aquests mesos l’hauran rebut 120
persones aproximadament.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 15 de juny, a 2/4 de
6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 17 de juny, a les
5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis, i Missa a
les 7 del vespre.
◗ CPM. Trobada de final de curs dimecres, dia 17 de
juny, a les 9 del vespre.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana té lloc la
recollida mensual d’aliments. En aquesta ocasió es demana
que es porti llet, oli, arròs, sucre i conserves, que seran
distribuïts a través de Càritas a les famílies necessitades.
◗ VII Aplec diocesà de famílies. Aquest diumenge, dia
14 de juny, al santuari de la Mare de Déu de la Salut, el
Sr. Bisbe, a través de la Delegació de la Família, convoca
l’Aplec diocesà de les famílies. L’horari previst és: a 2/4
de 12 del migdia, presentació i mostra de moviments
familiars; a la 1 del migdia, ofrena a la Mare de Déu; a les
2 de la tarda, dinar (cal portar-se’l); a les 4 de la tarda,
animació infantil i tallers per a joves i adults i a les 6 de
la tarda, Missa presidida pel Sr. Bisbe.
◗ Agraïment pel Corpus. Des de la parròquia a través de
la Comissió de Corpus s’agraeix la col·laboració de tantes
persones i grups que van ajudar diumenge passat a dignificar
la celebració de la solemnitat del Corpus Christi. Enguany
han fet catifes florals l’Esplai 0.5 i els Joves del Núm. 5, la
Fundació Busquets, el Col·legi Airina i el Club Sínia, el
col·legi La Vall, la Asociación Cultural Andaluza Amigos de
la Santa Cruz de Canjáyar, la Hermandad del Rocio de
Terrassa, les parròquies de Sant Pere i Santa Maria de les
Arenes, el Grup d’Espiritualitat Matrimonial de la parròquia
del Sant Esperit, el Club Valira, l’Escola El Gresol, l’Escola
Parroquial Ramon Pont, l’Escola Petit Estel la Nova, el
Centre Cultural El Social, el grup de Pares 5.5, el Club
Cimal, el col·legi La Farga i el Seminari Diocesà de Terrassa.
A més s’ha comptat amb la col·laboració d’institucions,
associacions, empreses, floristeries i altres grups que amb
els seus donatius i ajuts han col·laborat en la preparació i
realització dels actes.

moviment de tresoreria
MAIG DE 2015
Entrades
Col·lecta 03/5
Col·lecta 10/5
Col.lecta 17/5
Col·lecta 24/5
Col·lecta 31/5
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

3.853,70
2.033,04
1.710,92
2.699,64
1.595,47
1.061,51
1.000,00
2.345,00
16.299,28

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

1.899,05
1.812,25
8.722,56
4.406,98
16.840,84

Diferència

-541,56
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