EL MISTERI DEL
SANT SEPULCRE
El misteri del Sant Sepulcre es pot tornar a contemplar degudament
restaurat a la Catedral, gràcies als treballs de restauració realitzats
per la Sra. Conxa Armengol i a la col·laboració de particulars i de la
Confraria del sant Crist.
Es tracta d’un dels passos més antics de la processó del Dijous Sant
a Terrassa, del qual tenim les primeres notícies de l’any 1699,
segons consta en el Llibre de pòlisses de la Confraria del Sant Crist.
L’actual imatge és obra d’un dels artistes més importants de la ciutat,
en Francesc Torres i Armengol, que la va realitzar l’any 1862. Es va
inspirar en el Crist jacent del conjunt escultòric del Sant Sepulcre,
realitzat per Martín Díez de Liatzasolo entre els anys 1534 i 1544,
que originàriament estava col·locat a la capella de l’Hospital de Sant
Esperit, al carrer Mosterol cantonada a la Plaça Vella. L’any 1593
aquest conjunt va ser traslladat a la nova església del Sant Esperit,
i a principis del segle XX s’instal·là a la cripta de sota l’altar major.
El conjunt, que va ser destrossat en els inicis de la Guerra Civil, es
va recuperar l’any 1944 i se situà en la seva ubicació actual, en el
braç sud del creuer del temple.
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L’any 1925 el misteri del Sant Sepulcre va ser restaurat pel Sr. Josep
Renalies, que hi afegí l’actual urna que el cobreix, així com els
quatre àngels, un a cada cantó, cadascun dels quals porta un dels
símbols de la passió del Senyor. Posteriorment, l’any 1945, el mateix
Sr. Renalies va fer una segona restauració del conjunt. L’any 1947
s'hi va col·locar una nova peça de vellut i el Sr. Renalies hi féu altres
arranjaments; i finalment, l’any 1953, se'n va fer una darrera
restauració, per obra del Sr. Josep M. Bohigas, de Barcelona.
L’obra, restaurada i retornada a la seva formosor original, ajuda a
contemplar el misteri de la mort redemptora del Senyor, el seu
patiment extrem expressat en el dolor de la imatge amb les seves
nafres i sang. Es pot admirar a l’entrada del Museu de la Catedral,
enmig del Espai memorial del columbari.

activitats pastorals

celebracions
◗ Missa amb les Entitats Andaluses de Terrassa.
Aquest diumenge, a les 11 del matí, Mn. Manuel
Coronado, Delegat Episcopal de Litúrgia i Religiositat
Popular, celebra a la Catedral la Missa organitzada amb
la col·laboració de la Coordinadora de les Entitats
Culturals Andaluses de Terrassa.
◗ Via Crucis. Serà divendres, dia 13 de març, a les
7 de la tarda, encomanant especialment les persones
malaltes.
◗ Exèquies. Dilluns passat, 2 de març, a les 11 del
matí, es van celebrar les exèquies per la Sra. Núria
Cunillera Cruset, que havia mort el dia 28 de febrer als
79 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. També dilluns passat, dia 2 de març,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar especialment
per l’etern descans dels nostres germans difunts Jaume
Amat Fontanals, Africana Ribera Segura i Rosa Tejada
Cantarero, i es tingué un record en l’aniversari del
traspàs de Josep M. Pina.

agenda
◗ Conferències de Sant Vicenç de Paül. Dilluns, 9 de
març, a les 4 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Adoremus. Dijous, 12 de març, a 2/4 de 9 del vespre,
a la Capella del Santíssim.

moviment de tresoreria
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Ingressos
Col·lecta 02/02
Col·lecta 09/02
Col.lecta 16/02
Col·lecta 23/02
Col·lecta Mans Unides
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

◗ Convivència de l’esplai. Els dies 28 i 29 de març
l’Esplai 0.5 organitza una convivència de cap de
setmana per a infants, participin o no actualment a
l’esplai, a la casa de Can Xammar, a l’Ametlla del Vallès.
Les inscripcions es poden fer al web: esplai05.com.
◗ Presentació del llibre Peregrinos y apóstoles del
Sr. Bisbe. El dimarts 17 de març, a 2/4 de 9 del vespre,
tindrà lloc a la Sala Capitular la presentació del llibre
Peregrinos y apóstoles. Apuntes para una espiritualidad
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad que acaba
de publicar Mons. Josep Àngel Saiz Meneses.
◗ Recés parroquial per a dones. Els dies 27, 28 i 29
de març tindrà lloc un nou recés parroquial a la Casa
d’Espiritualitat de la Sagrada Família de Rubí, organitzat
amb el mètode dels Recessos d’Emaús.
◗ Obertura del Museu de la Catedral. A partir del
dilluns 9 de març i durant tota la quaresma, el Museu
de la Catedral estarà obert cada dia i es podrà visitar
de dilluns a dissabte, de les 9 del matí a les 12 del
migdia.
Col·lecta extraordinària.

2.359,51
1.360,92
2.081,56
1.529,81
2.594,00
1.079,56
600,00
10.675,00
22.280,36

Despeses
Personal
2.301,02
Col·lecta Mans Unides
2.594,00
Neteja
1.583,36
Manteniment i Subministraments 7.040,77
Fons comú diocesà
4.391,91
Total sortides
17.911,06
Diferència
Déficit acumulat

◗ Convivència d’adolescents a Gisclareny. Els dies
14, 15 i 16 de març tindrà lloc al Casal de Roser, a
Gisclareny, la convivència dels adolescents de
Confirmació que participen del mètode Edge.

4.369,30
1.110,00

Aquest cap de setmana té lloc la col·lecta
extraordinària per ajudar a eixugar el deute
econòmic de la parròquia. Gràcies a la col·laboració
de molts es pot reduir a poc a poc aquest dèficit.
Encara, però, falten més persones que vulguin ser
generoses.
Es pot col·laborar de diverses maneres:
- amb una aportació a la col·lecta a la Missa
- fent una subscripció a la parròquia, amb una
quantitat determinada que desgrava en la declaració
de la renda
- amb un donatiu a través de l’aparell electrònic que
hi ha a l’entrada
- o bé fent un donatiu, que també desgrava en la
declaració de la renda, a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
Telèfon: 93 783 04 66 – A/e: santesperit742@bisbatdeterrassa.org – www.santesperit.org

