UN CRUCEIRO A L’ESGLÉSIA
DE SANT JAUME
El proppassat diumenge dia 21 de juliol, el Sr. Bisbe va presidir la Missa
a l’església de Sant Jaume, en el Pla de Bonaire, amb motiu de la
proximitat de Sant Jaume, festa titular d’aquella església. En acabar va
beneir la nova creu instal·lada en els jardins.
El temple fou edificat l’any 1944, en acabar la Guerra Civil, en uns
terrenys que foren donats a l’Església. Gràcies a la col·laboració de molts
es va poder construir. Al llarg dels anys, diverses persones han tingut
cura del seu manteniment i ara hi ha un grup de quatre matrimonis que
se n'encarrega i que es reuneix amb el Sr. Rector cada vegada que és
necessari. Actualment està vinculat a la parròquia del Sant Esperit i
congrega cada diumenge un bon nombre de feligresos, majoritàriament
famílies.
El lloc del seu emplaçament forma part del camí de Sant Jaume, que
procedint de Barcelona i passant per Sant Cugat del Vallès, continua
després en direcció a Montserrat. De fet, a la ciutat de Terrassa es troben
dos camins en direcció a Santiago de Compostel·la: el que ve de la
frontera francesa passant per Sabadell i el que procedeix de Barcelona.
Esdevé, doncs, també un lloc de pas i de peregrinació.
És per aquest motiu que, en el seu moment, tot conversant amb el
Sr. Bisbe, el mateix Mons. Saiz Meneses va suggerir la possibilitat
que, al costat de l’església de Sant Jaume, es pogués col·locar una
creu semblant a aquelles que es troben al llarg del camí jacobeu.
Aquestes creus, conegudes com a cruceiros, són típiques a Galícia però
amb el pas dels anys s’han anat situant al llarg de tot el recorregut.
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Es tracta d’un conjunt esculpit en pedra amb una creu en la part superior,
sostinguda amb una columna, i una plataforma a la base habitualment
quadrangular, amb tres peces i un pedestal en forma de cub. Al revers
de la imatge del Sant Crist, en el cruceiro del Pla de Bonaire, es troba
la imatge de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la diòcesi. A la
meitat de la columna es pot observar la imatge de Sant Jaume. I, a la
part inferior del cub,hi ha l’escut de la diòcesi i les inscripcions
commemorant el dia de la seva benedicció.
La instal·lació i benedicció d’aquesta creu, semblant a les creus de
terme que trobem a la nostra geografia, esdevé un signe i una presència
religiosa enmig de la ciutat. També pot esdevenir un estímul per impulsar
els pelegrinatges a Santiago, una peregrinació exterior i interior de la
persona que l’ajuda al trobament amb Déu, amb un mateix i amb els
altres.

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 les 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).
◗ Església de Sant Jaume del Pla Bonaire: cada
diumenge, a la 1 del migdia.
◗ 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
◗ Dijous 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 dimecres a les 8
del vespre.
◗ Divendres 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 18 de setembre.

◗ Exèquies. El dimecres 10 de juliol va morir als
64 anys el Sr. Perfecto Prado Graiño, col·laborador
habitual de la nostra comunitat parroquial. El
dimarts 16 de juliol es celebraren les exèquies a
2/4 de 5 de la tarda. El divendres 19 de juliol morí
el Sr. Lluís Garcia-Cascon Morera a l’edat de 70
anys i es celebraren les exèquies el dissabte 20 de
juliol a les 10h. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Nomenaments. Mn. Agustín Villalba Bellido, fins
ara vicari de les parròquies del Sant Esperit i Sant
Valentí, ha estat nomenat adscrit a la parròquia de
Sant Esteve de Granollers, conservant la seva
dedicació com a administrador parroquial a Gualba,
La Batllòria i Vallgorguina. Properament s’anunciarà
la data del seu comiat i la celebració d’acció de
gràcies pels quatre anys que ha estat entre
nosaltres.
◗ Economia. Durant el temps d’estiu, es pot
continuar col·laborant econòmicament amb la
parròquia, ja que malauradament les despeses es
mantenen. Actualment tenim diverses maneres de
vehicular aquesta aportació responsables i
generosa: a través de les col·lectes setmanals,
fent-se subscriptor de la parròquia, fent donatius
a través de l’aparell electrònic que es troba a
l’entrada del temple, o fins i tot, 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.
◗ Convivència a Gisclareny. Entre els dies 26
d’agost i 1 de setembre, tindrà lloc en el Casal
del Roser de Gisclareny la convivència dels joves
universitaris.
◗ 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 17 de
setembre. S’hi han d’inscriure els infants a partir
del 3r curs de Primària.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia no tornarà a
editar-se fins al diumenge dia 8 de setembre.
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