ANUNCI DE LES CELEBRACIONS
DE L’ANY 2014
La glòria del Senyor s’ha manifestat
i es continuarà manifestant, entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
En la successió de les diverses festes i solemnitats del temps,
recordem i vivim els misteris de salvació.
Centre de tot l’any litúrgic
és el Tríduum pasqual del Senyor crucificat, sepultat i ressuscitat,
que aquest any culminarà
en la nit santa de Pasqua que, amb goig, celebrarem el dia 20 d’abril.
Cada diumenge, Pasqua setmanal,
la Santa Església farà present aquest mateix esdeveniment,
en el qual Crist ha vençut el pecat i la mort.
Tots els altres dies sants brollen de la Pasqua, que n’és la font:
El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma,
que celebrarem el dia 5 de març.
L’Ascensió del Senyor,
que aquest any serà el dia 1 de juny.
El diumenge de Pentecosta,
titular de la nostra catedral i parròquia,
que enguany coincidirà amb el dia 8 de juny.
El Baptisme
de Jesús
12 de gener de 2014
IV Època - Número 366
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

La festa del Corpus,
que tindrà lloc el dia 22 de juny.
El primer diumenge d’Advent,
que celebrarem el dia 30 de novembre.
També en les festes de la Mare de Déu, dels apòstols i
dels sants i en la Commemoració de tots els fidels difunts,
l’Església, pelegrina a la terra, proclama la Pasqua del seu Senyor.
A ell, el Crist gloriós, el qui era, el qui és i el qui ve,
al qui és el Senyor del temps i de la història,
l’honor i la glòria pels segles dels segles. Amén.

celebracions

activitats pastorals

◗ Baptisme del Senyor. Aquest diumenge, dia 12 de
gener, se celebra la festa del Baptisme del Senyor, que
clou el temps de Nadal. Amb aquest motiu, la Schola
Cantorum de Terrassa acompanyarà amb els seus cants
la missa de les 12 del migdia.
◗ Exèquies. El dia 16 de desembre va morir, als 73 anys,
el Sr. Josep M. Vancells Aymerich i les exèquies se
celebraren el dia 31 de desembre a les 11 del matí. El 26
de desembre morí la Sra. Maria Teresa Alemany Almirall,
als 63 anys, i les exèquies tingueren lloc el dia 28 de
desembre a les 12 del migdia. Finalment, el dia 1 de
gener morí la Sra. Maria Dolors Paredes Feiner, als 46
anys, i se'n celebrà l’enterrament el dia 3 de gener a les
11 del matí. Encomanem-los a la misericòrdia del Senyor.
◗ Adoració a Sant Francesc. Després del temps de Nadal,
l’església de Sant Francesc torna a estar oberta cada
dimecres, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 9 vespre, per
a l’Adoració del Santíssim. A les 7 de la tarda té lloc la
pregària comunitària del Sant Rosari.
◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Entre
els dies 18 i 25 de gener té lloc aquesta setmana de
pregària comuna a les esglésies cristianes. A l’arxiprestat
de Terrassa la pregària tindrà lloc el dimarts dia 21 de
gener, a les 9 de la nit, a la parròquia de Sant Josep,
seguida d’un sopar compartit. A nivell diocesà Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, presidirà la pregària de cloenda
el dissabte dia 25 de gener, a 2/4 de 9 del vespre, a la
Catedral.

moviment de tresoreria
DESEMBRE 2013
Entrades
Col·lecta 01/12
Col·lecta 08/12
Col.lecta 15/12
Col·lecta 22/12
Col·lecta 29/12
Col·lecta Càritas Nadal
Retorns pagaments S.S. Càritas
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

3.567,29
2.009,20
2.514,34
2.320,17
4.995,25
4.000,00
3.756,19
3.772,11
1.170,00
1.866,07
29.970,62

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Col·lecta Càritas Nadal
Pagaments pendents
Fons comú diocesà
Total sortides

3.726,17
2.050,21
6.701,38
4.000,00
5.500,00
4.406,98
26.384,74

Diferència

3.585,88

◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana,
dies 18 i 19 de gener, tindrà lloc la recollida mensual
d’aliments. En aquesta ocasió es demana que es
porti llet, tomàquet en conserva i galetes, que seran
distribuïts a través de Càritas.
◗ Curset de Preparació al Matrimoni. Tindrà lloc
els dilluns i dimarts dies 13 i 14, i 20 i 21 de gener,
a les 9 del vespre, en els locals del Centre Sant
Esperit (Núm. 5)
◗ Conferència mensual. Dissabte vinent, dia 18 de
gener, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala Capitular
tindrà lloc la conferència “Principis teològics de
l’ecumenisme ortodox”, a càrrec de Mn. Ricard
Casadesús, membre de l’equip de la Delegació
d’Ecumenisme. La conferència, organitzada pel Grup
Avant, forma part dels actes amb motiu de la Setmana
de Pregària per la Unitat dels Cristians.
◗ Campanya per a subscriptors. Gràcies a les aportacions de les col·lectes extraordinàries i als donatius
particulars es va eixugant un deute que la parròquia
arrossega d’anys per la realització d’unes obres de
millora de les quals tots gaudim. Tot i això, cal fer
encara un esforç entre tots. Una manera d’ajudar
és fer-se subscriptor de la parròquia i col·laborar
periòdicament amb una quantitat fixa, que assegura
aleshores unes entrades estables i una previsió
econòmica important. A les tauletes de l’entrada del
temple hi ha butlletes per fer-se subscriptor o per
oferir-ho a altres persones. Des del Consell
d’Economia es demana una vegada més la nostra
col·laboració responsable.
◗ Trobada arxiprestal d’agents de pastoral parroquial.
El diumenge 26 de gener a la tarda tindrà lloc la
trobada arxiprestal de responsables i col·laboradors
en les activitats de les setze parròquies del nostre
arxiprestat. En aquesta ocasió es farà a la parròquia
de Sant Cristòfor i començarà a 2/4 de 5 de la tarda.

agenda
◗ Reunió de pares de segon curs de Comunió.
Dijous, dia 16 de gener, a 2/4 de 9 del vespre, a
la Sala Capitular.
◗ Catequistes de Confirmació (Edge). Dissabte,
dia 18 de gener, a 2/4 de 8 del vespre.

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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