15 ANYS D’ESPLAI
L’Esplai 0.5 de la nostra parròquia està de festa. En aquest curs celebra
el quinzè aniversari de la seva fundació.
Fou l’estiu de l’any 2000 quan un grup de joves de la parròquia, animat
i acompanyat pels mossens i seminaristes, inicià un nou camí en el
treball amb infants i adolescents. Els movia la preocupació per la
formació cristiana dels infants, tenint en compte que després de la
Primera Comunió molts d’ells no continuaven i es desvinculaven de
la vida cristiana. L'oferta d’un espai lúdic i formatiu a la vegada semblava
que podia atreure els infants i, d’aquesta manera, ajudar a no trencar
el seu procés de creixement en la fe. En aquelles primeres colònies,
hi participà un grup reduït d’infants no superior als 25. Actualment hi
participen prop d’un centenar cada estiu, la major part dels quals
també hi són durant l’any. Primer foren infants només, ara ja són
també adolescents que, quan creixen, passen a formar part dels grups
de joves (Edge i Life teen).
Juntament amb les activitats setmanals de cada dissabte, es veié la
necessitat d’oferir una celebració de l’Eucaristia en què els infants
tinguessin més protagonisme i poguessin així viure més de prop la
celebració central de la fe. D’aquesta manera es començà a celebrar
la Missa familiar, que actualment té una concurrència molt nombrosa
de fidels cada dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, durant el temps escolar.
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Amb el pas dels anys han estat molts els monitors i responsables que
s’han compromès en la formació cristiana dels infants, dedicant-hi
hores, temps i esforços, acompanyats i guiats sempre pels rectors i
consiliaris de la parròquia. A ells el nostre agraïment perquè han
esdevingut instruments de l’amor de Déu per tal d’ajudar els infants
a créixer en la fe viscuda en comunitat cristiana. No podem oblidar
les famílies que, de bon començament, han fet confiança en aquest
projecte parroquial que ha anat reeixint amb l'ajut de Déu. També a
ells el nostre agraïment i encoratjament per tal que continuïn apostant
per una formació seriosa, de qualitat i catòlica.
El proper dissabte dia 21 de maig l’esplai celebrarà aquesta efemèride,
petita si voleu, però també important pels fruits que va donant. Durant
el matí, a partir de les 10, hi haurà una gimcana, a les 2 del migdia
el dinar de germanor i el llevant de taula a la Fundació Busquets, i a
2/4 de 7 de la tarda la Missa familiar com a acte central. Prèviament,
diumenge passat, 8 de maig, tingué lloc un animat torneig de futbol
en el qual van participar gent de totes les edats.
Tota la comunitat parroquial felicita l’esplai per aquesta trajectòria i
encoratja l’equip actual de responsables i monitors a continuar
treballant decididament per tal que els infants facin l'experiència de
l’amor de Déu i el seguiment cristià a través del joc, la pregària, la
convivència i el temps lliure a través de l’educació en els valors i les
virtuts cristianes. Per molts anys!

celebracions
◗ Solemnitat de la Pentecosta. Avui diumenge,
solemnitat de la Pentecosta, és la festa titular de
la nostra Catedral i Parròquia. Amb aquest motiu,
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses presideix la
Missa a les 8 del vespre a la Catedral.
Com que l’endemà dilluns, dia 16 de maig, és
festiu, la primera Missa del matí se celebrarà a
les 9.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia
15 de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera
Comunió els infants Adrià Alcalà Masana, Pol
Cabot Pérez, Aleix Cabot Pérez, Mar Escamilla
Torrella, Pau Fabre Carné, Anna Fernández Font,
Carlos Fernández Herrera, Sergi López Matarín,
Arnau Mario Montalvo, Briones Mireia Morraja
de la Riva, Jorge Ortega Márquez, Leire Pascual
Gutiérrez, Xavier Pastor Palma, Joaquim Rico
d'Aloè, Julia Rojano Pérez, Carolina Segarra i
Edward Thaels Camaflor.
◗ Confirmacions. El proper divendres, dia 20 de
maig, a 2/4 de 5 de la tarda, Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar, administrarà el sagrament
de la Confirmació a un grup d’alumnes del Col·legi
Immaculat Cor de Maria de Sentmenat. L’endemà
dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, Mons. Saiz
Meneses presidirà la Missa i confirmarà un grup
d’alumnes del Col·legi Pureza de María de Sant
Cugat del Vallès. Finalment, diumenge vinent,
dia 22 de maig, Mons. Saiz Meneses presidirà la
Missa de les 8 del vespre a la Catedral i
administrarà el sagrament de la Confirmació als
joves de la parròquia del Sant Esperit i de l’Escola
Pia de Terrassa i el Col·legi Europa de Sant Cugat
del Vallès.
◗ Missa de Santa Joaquima de Vedruna. El
divendres, dia 20 de maig, a 2/4 de 10 del matí,
Mn. Fidel Catalán presidirà la Missa amb motiu
de la proximitat de la festa de Santa Joaquima
de Vedruna i en l’escaiença del 160 aniversari
de la fundació de l’Escola Vedruna a Terrassa.
◗ Escola de Pregària per a Joves. Divendres, dia
20 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, Mons. Saiz
Meneses presidirà l’Escola de Pregària per a Joves
a la Catedral.
◗ Casament. Dissabte que ve, dia 21 de maig, a
les 5 de la tarda, contrauran matrimoni Carlos
Blanco Costumero i Eva Pedroche Gamundó.
◗ Missa amb motiu de l’aniversari de l’Esplai.
El proper dissabte, dia 21 de maig, en la Missa
Familiar de 2/4 de 7 de la tarda se celebrarà
l’aniversari de la fundació de l’Esplai 0.5.
◗ Exèquies. El dimecres dia 4 de maig, a 2/4 de
5 de la tarda, se celebraren les exèquies pel nostre
germà difunt Miquel Blanco Adell, que havia mort
el dia anterior als 73 anys. La Missa exequial se
celebrà el dilluns dia 9 de maig, a les 8 del vespre.
Descansi en pau.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana
té lloc la recollida mensual d’aliments per a les
famílies necessitades. En aquesta ocasió es
demana que es porti sucre, farina i Nocilla, que
seran distribuïts a través de la Fundació Busquets.
◗ Jornada d’Apostolat Seglar. Aquest diumenge,
amb motiu de la Solemnitat de la Pentecosta, té
lloc la trobada d’apostolat seglar de la diòcesi, a
partir de 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala Capitular.
El P. Lluís Victori SJ, Missioner de la Misericòrdia,
presentarà el material de formació en aquest Any
de la Misericòrdia. La jornada es clourà amb la
participació en la Missa de les 8 del vespre.
◗ Consell Pastoral Parroquial. El proper dijous,
dia 19 de maig, a les 8 del vespre, tindrà lloc la
reunió trimestral del Consell Pastoral en la qual
es tractarà del final de curs en els diversos grups
parroquials i altres temes referents a l’economia
i el patrimoni.
◗ Lliurament de premis del Concurs Bíblic.
Dissabte vinent, dia 21 de maig,a les 11 del matí,
Mons. Saiz Meneses presidirà, en el Centre
Cultural de Terrassa, l’entrega de premis del XXXI
Concurs Bíblic que organitza cada any el Grup
Avant de la Federació de Cristians de Catalunya.
◗ Peregrinacions diocesanes. Amb motiu de l’Any
de la Misericòrdia la diòcesi ha organitzat dues
peregrinacions a més de la que ja s’ha fet a Terra
Santa. Entre els dies 5 i 10 de juliol Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la peregrinació
diocesana a Polònia; i entre els dies 18 i 21 de
setembre Mons. Saiz Meneses presidirà la
peregrinació diocesana a Roma per passar la Porta
Santa i participar en l’audiència general amb el Sant
Pare. La informació d’un altre pelegrinatge es pot
trobar a www.anydelamisericorida.org.
◗ Colònies d’estiu. L’ Esplai 0.5 aquest estiu
organitza les colònies del 10 al 17 de juliol a la
casa de colònies Mas Batllori (Pla de l’Estany).
Prèviament, entre els dies 7 i 10 de juliol, tindran
lloc els campaments per a adolescents, uns de
ruta entre Girona i Banyoles i els altres a La
Garrotxa. Tots s’uniran després a les colònies. Les
inscripcions es poden fer a través de la pàgina
web: www.esplai05.com. El dissabte dia 21 de
maig a 2/4 de 8 del vespre tindrà lloc la reunió de
monitors de colònies.
DONACIÓ D’UNA CUSTÒDIA. Gràcies a la
generositat de dues famílies s’ha regalat a la
parròquia una nova custòdia pensant especialment
en les celebracions amb els joves. Es tracta d’una
peça moderna que simbolitza en el seu peu el
campanar de la Catedral i que ornamenta el viril
amb les dotze estrelles de la Mare de Déu i els
dotze apòstols en cercles concèntrics. La nova
custòdia serà estrenada pel Sr. Bisbe en la Escola
de Pregària amb els Joves el proper dia 20 de maig.
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