CORPUS CHRISTI:
COMPROMÍS SOCIAL I CARITAT
TRANSFORMADORA
La Solemnitat del Corpus Christi ens convida a contemplar i celebrar el
gran do de la presència real de Crist entre nosaltres a través del seu cos
entregat i de la seva sang vessada per a la vida del món. De manera
molt especial, és una crida a entrar en el misteri de l'Eucaristia per
configurar-se amb Ell. Aquest misteri, en paraules de Benet XVI, "es
converteix en el factor renovador de la història i de tot el cosmos [perquè],
en efecte, la institució de l'Eucaristia mostra com aquella mort, de per
si mateixa violenta i absurda, s'ha transformat en Jesús en un suprem
acte d'amor i d'alliberament definitiu del mal per a la humanitat ". (..)
Per als cristians, el compromís caritatiu i social, és a dir, ser amb els
altres i totalment lliurat a ells, camina en paral·lel amb la nostra
configuració amb Crist. Es tracta d'un compromís que neix de la fe en
la Trinitat. (...) Des d'aquesta configuració amb Crist, us proposem un
quàdruple compromís:
1. Viure amb els ulls i el cor oberts als que pateixen: Hem d'obrir els
ulls i el cor a tot el dolor, la pobresa, la marginació i l’exclusió que hi
ha prop de nosaltres. Com diu el papa Francesc, "la pobresa ens desafia
tots els dies amb les seves moltes cares marcades pel dolor, la
marginació, l'opressió (...), el tràfic de persones i l'esclavitud, l'exili, la
misèria i la migració forçosa" .
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2. Cultivar un cor compassiu: La multiplicació i la complexitat dels
problemes poden saturar la nostra atenció i endurir el nostre cor. Davant
la temptació de la indiferència i del individualisme, els cristians hem
de conrear la compassió i la misericòrdia, que són com la protesta
silenciosa contra el sofriment i el pas imprescindible per a la solidaritat.
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3. Ser capaços d'anar contracorrent: Aquesta invitació al compromís no
és una cosa superficial o perifèrica. Posa en joc dimensions tan
profundes com la pròpia llibertat.
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4. Ser subjecte comunitari i transformador: Els cristians som cridats a
ser agents de transformació de la societat i del món, però això només
és possible des de l'exercici d'un compromís comunitari, viscut com a
vocació al servei dels altres.
Fragments del Missatge dels Bisbes de la Comissió Episcopal de
Pastoral Social amb motiu de la Solemnitat del Corpus (2018)

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben el baptisme els infants Arlet
Lozano Campos, Júlia Lozano Campos i Dàlia
López Benítez.
◗ Confirmacions. Aquest diumenge a les 8
del vespre, mons. Salvador Cristau, Bisbe
auxiliar, presideix la Missa a la Catedral i
confirma un grup de 39 joves, entre ells 15 de
la parròquia del Sant Esperit i 21 del Col·legi
Europa de Sant Cugat del Vallès.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 21 de maig, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar
especialment pel descans etern dels nostres
germans difunts Martí Colomer Rich i Joan
Donadeu Sererols.
◗ Supressió de la Missa del dissabte a les 8
del matí. A partir del proper dissabte, dia 2 de
juny, es deixarà de celebrar la Missa el dissabte
a les 8 del matí. La proximitat amb Missa de
les 9 del matí, el fet que el dissabte a la nostra
parròquia hi ha una àmplia varietat en l’horari
de celebracions, i que els mossens de la
parròquia cobreixen actualment diversos
serveis, ha portat a prendre aquesta decisió.
Confiem que les persones que participaven en
aquesta celebració puguin assistir a altres
celebracions.

activitats pastorals
◗ Final de curs dels infants de catequesi.
Durant aquesta setmana, de dilluns a dijous,
tindrà lloc la celebració de final de curs dels
infants de catequesi. Dilluns i dijous, els infants
de primer curs tindran la pregària final a 2/4 de
7 de la tarda; i dimarts i dimecres, els infants de
segon curs tindran la celebració de la Missa a ¼
de 7 de la tarda a la Capella del Santíssim.
◗ Càritas arxiprestal. Divendres, 1 de juny, al
Raval de Montserrat, Càritas Arxiprestal de
Terrassa convida a un acte públic a 2/4 de 6
de la tarda amb motiu de la proximitat del Dia
de la Caritat, i de suport a les persones
necessitades, especialment els immigrants.

agenda
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, a 2/4 de
9 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, 31 de maig, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
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Dijous 31 de maig a les 6 de la tarda: el Sr. Bisbe farà la Benedicció de la font amb l’ou com
balla a l’atri de la Catedral.
Diumenge 3 de juny:
- A partir de les 3 de la tarda: confecció de les catifes florals pels carrers amb la participació de
18 grups, i col·locació de domassos a les balconades del recorregut de la Processó.
- A les 7 de la tarda: Missa Solemne a la Catedral, presidida pel Sr. Bisbe i cantada per la Capella
de Música de la Catedral.
- A les 8 del vespre: Processó amb el Santíssim, que recorrerà la Plaça Vella i els carrers de Gavatxons, Sant Pere, Cardaire i Font Vella.
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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