COL·LOCACIÓ DEFINITIVA
DE LA MARE DE DÉU DE
LA PIETAT
A finals d’aquest mes de juliol ha tingut lloc la col·locació definitiva
de la imatge de la Mare de Déu de la Pietat a l’entrada de la Capella
del Santíssim. S’ha col·locat una nova base i uns plafons a la paret
que permeten apreciar millor aquesta preciosa imatge.
La imatge, una talla policromada del segle XVII que formava part
dels passos de la processó de Setmana Santa, va ser objecte d’una
acurada restauració entre els mesos de gener i març de l’any 2017,
que li retornà els colors originals i en restaurà les parts més
deteriorades amb el pas dels anys.
En els darrers anys, aquesta imatge havia estat en el Museu del
Sant Esperit. Abans, però, es guardava en una llar particular. Durant
els anys de la Guerra Civil espanyola (1936-1939), la varen tenir
amagada i, tot i que la casa on estava va ser escorcollada en diverses
ocasions, no la van trobar. Acabada la guerra, la van tornar a posar
sobre la calaixera, on sempre l’havien tingut i d’on només la treien
per a la processó.
La Confraria del Sant Crist ha tingut cura d’aquesta imatge en els
darrers anys. Va promoure que tornés a sortir per al Via Crucis,
acompanyant la imatge del Sant Crist, des de l’any 2011. També es
va encarregar de les obres de restauració realitzades l’any passat.
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Calia encara, però, cercar una ubicació definitiva per tal que
pogués ser venerada pels devots. La instal·lació dels columbaris
i la reubicació del Museu de la Catedral a finals de l’any 2017
han propiciat aquesta nova ubicació en el temple, que permet
gaudir de la seva presència.
Des de la parròquia i des de la Confraria del Sant Crist, més en
concret, s’agraeix la col·laboració de molts feligresos, dels que en
tingueren cura abans i durant la Guerra Civil, i dels que han
col·laborat econòmicament en la seva restauració. Gràcies a aquesta
col·laboració, la imatge llueix la brillantor original i mou a la pietat
dels feligresos.

horaris del mes d’agost
◗ Dies feiners. missa a les 9 del matí i a les 8 del
vespre.
◗ Dissabtes: missa a les 9 del matí i a 2/4 de 8 del
vespre.
◗ Diumenges: missa a les 9 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre.
◗ Església de Sant Francesc: dissabte, a les 7 de
la tarda, i diumenge, a les 11 del matí (en castellà).
◗ Despatx parroquial: dimecres, de 6 a 8 del
vespre.

horaris del mes de setembre
◗ Dies feiners. missa a les 8 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre.
◗ Dissabtes: missa a la les 9 del matí i a les 8 del
vespre.
◗ Diumenges: missa a les 9 i a les 10 del matí, a
les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Església de Sant Francesc: dissabte, a les 7 de
la tarda, i diumenge, a les 11 del matí (en castellà).
◗ Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres,
de 6 a 8 del vespre.
◗ Horari de confessions: de dilluns a divendres i
diumenge, de 7 a 8 de la tarda.
◗ Exposició del Santíssim: cada dijous, de 6 a 8
de la tarda.

celebracions
◗ Dimecres 15 d’agost, Solemnitat de l’Assumpció
de la Mare de Déu. L’horari de les celebracions serà:
a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les de 8 del
vespre. La missa de vigília serà el dimarts, a les
8 del vespre.
◗ Dijous 16 d’agost, festivitat de Sant Roc. Se
celebra el Vot de poble de Terrassa a Sant Roc.
Se solemnitzarà la missa a les 9 del matí amb
l’ofrena votiva del ciri i la pregària d’acció de
gràcies.
◗ Adoració al Santíssim a Sant Francesc. Es
tornarà a fer a partir del dimecres 12 de setembre.
◗ Horari de missa el dissabte. A partir del dia 1
de setembre la missa vespertina del dissabte es
celebrarà a les 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Nomenaments. El passat dia 29 de juny el Sr.
Bisbe va fer pública la previsió de nomenaments
per al proper curs, i entre d’altres, Mn. Artur
Boardman ha estat nomenat rector de Sant Joan
Baptista de Matadepera. A començaments de
setembre en prendrà possessió i d’aquesta
manera els mossens del Sant Esperit acabaran
amb la seva col·laboració en aquella parròquia.
◗ Convivència a Gisclareny. Entre els dies 27 i 31
d’agost tindrà lloc en el Casal del Roser de
Gisclareny la convivència dels joves que participen
en els grups de Life teen i College, i els dies 1 i
2 de setembre els joves de FP (Formació
Permanent).
◗ Inscripcions a la catequesi. Tindran lloc els
dimarts i dijous, de 6 de la tarda a 8 del vespre,
en el despatx parroquial, a partir del dia 18 de
setembre. S'hi han d’inscriure els infants a partir
del 3r curs de Primària i també per a la Catequesi
de Confirmació a partir de 2n d’ESO.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia no tornarà a
editar-se fins al diumenge dia 9 de setembre.

economia
Les intenses pluges caigudes durant el mes de juny
han malmès considerablement la Sala Capitular de
la Catedral. La filtració de l’aigua per la teulada ha
comportat que s’hagi fet malbé del tot el parquet
que cobria aquesta sala. De moment aquest espai
està tancat i no es pot fer servir per a cap activitat.
S’han demanat els pressupostos corresponents per
fer les intervencions necessàries a la teulada i per
substituir a l’interior tot el parquet. Els pressupost
total de l’obra és de 29.560,30 euros. Durant el
mes de setembre es faran les obres de reparació.
Tenint en compte que es tracta d’una obra
extraordinària i que afecta a un espai molt utilitzat
per grups i persones, es demana la col·laboració
de tots. Per tal de sufragar aquestes despeses es
pot col·laborar en les col·lectes setmanals, fent-se
subscriptor de la parròquia i 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.
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