LA DEDICACIÓ DEL TEMPLE DEL
SANT ESPERIT
Els 21 i 30 de juliol de 1936, l’església del Sant Esperit, una veritable
joia monumental enriquida amb el pas dels segles, va ser cremada tot
just en els inicis de la Guerra Civil. La nau central de l’església va ser
convertida en un garatge durant tot el temps que durà l'enfrontament
fratricida.
En acabar la guerra, l’any 1939, es va recuperar el culte a la Capella
del Santíssim i s’inicià ben aviat la reconstrucció del temple. El mateix
any es convocà el concurs de projectes per al nou altar major i s’adjudicà
l’any 1940. L’obra es va iniciar l’any 1941 i s’acabà definitivament l’any
1958. Fou encarregada a l’arquitecte Lluís Bonet Garí, l’escultor Enric
Monjo Garriga i el pintor Antoni Vila Arrufat. És una glorificació a l’Esperit
Sant, representant l’Església militant en la part inferior i l’Església
triomfant en la part superior.
L’any 1946 es fa la restauració del Crist Jacent, que és situat en el seu
emplaçament actual. Pel que fa a les capelles laterals, la seva col·locació
serà progressiva. L’any 1940 es col·loca el nou Baptisteri, fet en marbre
i alabastre, i s’acaba la imatge del Sant Crist, inicialment situat a la
seva Capella (ara Museu i Columbari) i, des de l’any 1988, en el seu
emplaçament actual. Posteriorment es van projectant i fent les actuals
capelles laterals, realitzades algunes als Tallers dels Salesians (Mare de
Déu del Pilar, Sagrat Cor), altres per artistes com F. Juventeny (Mare de
Déu dels Dolors, la Immaculada Concepció), G. Alabert (Sant Josep) i
J. Camí (Capella del Roser, amb una talla del segle XVII), alguna encara
inacabada (Mare de Déu del Carme), i també es realitza el Cambril de
la Mare de Déu de Montserrat l’any 1947. La Capella del Santíssim
també és objecte d’una acurada restauració.
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Tot aquest treball de reconstrucció es va poder realitzar gràcies a l’encert
dels regents i priors que regiren la nostra parròquia, entre els quals
destaquen el Dr. Ramon Sanahuja i el Dr. Josep Castelltort, i la decidida
col·laboració dels responsables de les diverses juntes parroquials i dels
feligresos en general, i també del concurs dels artistes més notables. Un
moment important fou, sens dubte, en aquest periple, la consagració del
temple realitzada pel Dr. Gregorio Modrego, Bisbe de Barcelona, el 10
de desembre de l’any 1950, després de la seva profanació als inicis de
la Guerra Civil.
El temple dedicat a la lloança de Déu i consagrat al seu servei,
posteriorment fou elevat a la categoria de Basílica menor el 10 de març
de 1951 pel papa Pius XII i, més darrerament, a Catedral de la nova
diòcesi de Terrassa el 15 de juny de 2004 pel papa Sant Joan Pau II.
Celebrar l’aniversari de la dedicació del temple, sigui basilical o catedralici,
és ensems agrair l’acció de Déu a través de l’obra dels nostres
avantpassats, que han de ser un exemple i un estímul per a nosaltres.

celebracions
◗ Solemnitat de la Dedicació del temple.
Dilluns, 10 de desembre, se celebra el 68
aniversari de la Dedicació del temple del Sant
Esperit. Se solemnitzarà especialment en la
Missa de les 8 del vespre.
◗ Admissió a Ordes en el Seminari. El dimarts
11 de desembre, a les 8 del vespre, tindrà
lloc, a la Capella del Seminari de Valldoreix, el
ritu d’Admissió a Ordes de diversos
seminaristes, entre els quals en Joan Marc
Flaqué, que col·labora a la nostra parròquia.
Encomanem-los en la nostra pregària.
◗ Dominica Gaudete. Amb motiu de la
celebració del III diumenge d’Advent,
anomenat Dominica Gaudete, la Schola
Cantorum de Terrassa participarà en la
celebració de la Missa a les 12 del migdia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 3 de
desembre, en la Missa de les 8 del vespre es
va pregar per l’etern descans dels nostres
germans difunts Núria Casas Pelfort i Pere
Font de Grau, a més d’altres intencions
d’aniversari.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 10 de
desembre, a les 5 de la tarda.
◗ Responsables de catequesi. Dimecres, 12
de desembre, a les 7 de la tarda.
◗ Grup de Càritas. Dimecres, 12 de desembre,
a les 8 del vespre.
◗ Equip del CPM. Dimecres, 12 de desembre,
a les 9 del vespre.

activitats pastorals
◗ Meditacions a l’Església de Sant Francesc.
Cada dimecres,a les 7 de la tarda, té lloc a
l’església de Sant Francesc una meditació
sobre un fragment de l’exhortació “Gaudete et
exsultate” del papa Francesc. Les següents
meditacions seran:
✦ Dimecres 12 de desembre: “A la llum del
Mestre” (capítol III), a càrrec de Mn Xavier
Aróztegui.
✦ Dimecres 19 de desembre: “Algunes
notes de la santedat en el món actual“
(Capítol IV), a càrrec del P. Juan Garcia SDB.
◗ Pastorets de l’Esplai. El diumenge 16 de
desembre, a les 5 de la tarda, a l’Escola
Vedruna, l’Esplai 0.5 farà la representació
tradicional dels Pastorets, amb la col·laboració
dels infants, adolescents i monitors. L’entrada
és oberta a tothom.
◗ Col·laborar en campanyes solidàries. La
proximitat de les celebracions de Nadal
ofereixen un marc apropiat per incrementar la
nostra solidaritat amb els més desfavorits. El
diumenge 23 de desembre tindrà lloc la
Col·lecta de Càritas de Nadal. També es pot
col·laborar amb un donatiu a través de les
Conferències de Sant Vicenç de Paül (ES46
2100 0087 65 0201036936). Una altra
possibilitat és adquirint el proper cap de
setmana un calendari del tercer món que
confeccionen els PP. Combonians, i que cada
any per aquest temps l’ofereixen a les
parròquies gràcies a la col·laboració del P. Juan
Rubio, que ens visitarà.
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