AQUEST ESTIU,
CAP NEN SENSE COLÒNIES
Enguany, i com fa més de 10 anys, des de l’Esplai 0’5 de la parròquia, s’organitzen
les colònies, la ruta i els campaments adreçats als infants i adolescents. És una
setmana en la qual, a part de fer bona convivència i aprendre valors a través
de jocs, activitats i tallers, els participants poden passar uns dies que recorden
com els més especials de l’estiu.
Tanmateix, som conscients que la tasca de l’Esplai 0’5 va més enllà. Totes les
activitats que realitzem, ja sigui durant el curs o bé a l’estiu, estan encaminades
a apropar els infants al Senyor perquè acabin tenint una relació de confiança
amb Jesús. La tasca pastoral és la nostra principal raó d’existir, i les colònies són
una oportunitat única per a aquesta tasca tan important per a la vida d’aquests
infants. Aquesta pastoral porta, això sí, tota una sèrie de valors cristians, que
també cal treballar en els infants, com el respecte, l’amistat, la humilitat, el perdó,
etc.
Hi ha famílies que voldrien apuntar els seus infants a aquestes activitats i es
veuen frenades per problemes econòmics, molts cops derivats de la situació
econòmica que sofrim actualment i de la qual tots som més que conscients.
Des dels seus inicis, l’esplai ha intentat sempre ajudar dins les seves possibilitats
aquestes famílies per tal que no es quedi cap infant sense poder gaudir, per
problemes econòmics, d’una experiència com unes colònies d’estiu. La situació
de crisi ha fet augmentar el nombre famílies que necessiten una beca, i fa que
l’esplai, malgrat realitzar activitats per recollir diners durant l’any per aquesta
causa, no tinguem prou capacitat per a recollir tots els diners necessaris.
Per aquesta raó, us demanem la vostra ajuda i col·laboració en la campanya
“cap nen sense colònies”. Podeu col·laborar-hi amb donatius voluntaris que
serveixin per a becar les colònies d’aquest infants. A part, també us demanem
la vostra pregària, tan necessària per al fruit d’aquesta campanya i el de les
colònies d’aquest estiu.
Podeu fer arribar els diners a algun dels mossens de la parròquia o bé al número
de compte corrent 0182-1786-11-0200049900 del BBVA.
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Les colònies d’estiu sempre suposen un esforç econòmic per a les famílies, però
les experiències que viuen els infants aquells dies, les amistats que s’hi creen i
la il·lusió amb què hi van no té preu. Us donem les gràcies per la vostra
col·laboració en nom nostre i, sobretot, de totes les famílies que ajudareu!

Equip de monitors de l’Esplai 0’5

CELEBRACIÓ DEL DESÈ ANIVERSARI DE LA
CREACIÓ DE LA DIÒCESI
Diumenge que ve, dia 15 de juny, el Sr. Bisbe convoca tots els diocesans a
la celebració d’acció de gràcies pel desè aniversari de la creació de la diòcesi
de Terrassa per part del papa sant Joan Pau II. Els actes previstos són:
- a les 6 de la tarda, a la Sala Capitular: presentació del llibre “Deu anys
de vida diocesana”
- a les 8 del vespre, a la Catedral: missa solemne

celebracions

activitats pastorals

◗ Solemnitat de la Pentecosta. Aquest diumenge, dia 8
de juny, s’escau la festa titular de la nostra parròquia i
Catedral. A les 12 del migdia s’administrarà el sagrament
de la Santa Unció de manera comunitària. El Sr. Bisbe
presidirà la missa a les 8 del vespre i hi participarà amb
els seus cants la Capella de Música de la Catedral.
◗ Solemnitat de Corpus Christi. El diumenge dia 22 de
juny, a les 7 de la tarda, Mons. Saiz Meneses presidirà la
missa a la Catedral i, seguidament, la processó amb el
Santíssim pels carrers propers al temple. Durant tota la
tarda, 14 grups i associacions realitzaran les seves catifes
florals, que acompanyaran el pas del Santíssim.
◗ Exèquies. Dimarts passat, dia 3 de juny, a les 5 de la
tarda, se celebraren les exèquies pel Sr. Domènec Armengol
Bernils, que havia mort el dia anterior als 85 anys. Descansi
en pau.
◗ Casament. El proper divendres, dia 13 de juny, a 2/4
de 6 de la tarda, contrauran matrimoni Rafael Navas Marín
i M. Dolors López Carrillo.
◗ Missa d’aniversari de Mn. Cima. Dissabte vinent, dia
14 de juny, a les 12 del migdia, tindrà lloc a Gisclareny
la missa amb motiu del XIV aniversari del traspàs de Mn.
Francesc Cima i Garrigó.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 2 de juny, en la
missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern descans
dels nostres germans difunts Joaquim Benedicto Giménez,
Dolores Allepuz Bou i Jordi Comellas Colldeforns. Al cel
siguin.

moviment de tresoreria
Maig 2014
Entrades
Col·lecta 04/5
Col·lecta 11/5
Col.lecta 18/5
Col·lecta 25/5
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

3.597,56
2.075,06
2.579,13
1.926,90
1.287,85
800,00
4.149,80
16.416,30

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.645,00
2.251,00
4.595,91
4.406,98
13.898,89

Diferència

2.517,41

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té lloc
la col·lecta extraordinària mensual de la nostra parròquia
pel manteniment del temple i pagament de les obres, així
com també per les diverses activitats pastorals. Es poden
fer donatius a través del compte: 0182-1786-13-0200
130534 del BBVA, o bé fent-se subscriptor de la parròquia
omplint la butlleta que es troba a l’entrada del temple.
◗ Dia de l’Apostolat Seglar. Aquest diumenge, dia 8 de
juny, a 2/4 de 6 de la tarda, té lloc la celebració de
l’Apostolat Seglar amb un acte al Teatre Principal de
Terrassa, sota la presidència del Sr. Bisbe. Es tracta de la
presentació de “Pacem in terris”, òpera collage en
agraïment a dos sants: Joan XXIII i Joan Pau II.
◗ Col.lecta de Càritas. En la proximitat de la celebració del
Corpus Christi, Càritas Diocesana organitza la col·lecta de
Càritas. Al nostre arxiprestat tindrà lloc el proper diumenge,
dia 15 de juny, en totes les misses. Una vegada més, es
demana la solidaritat dels cristians en aquest context de
profunda crisi per a moltes famílies de la nostra societat.
◗ Recollida d’aliments. La propera recollida d’aliments
a la nostra parròquia serà durant el mes de juliol,
concretament el segon cap de setmana, i anirà destinada
a les famílies necessitades a través de les Conferències
de Sant Vicenç de Paül.
◗ Nomenament de Mn. Emmanuel Pujol. El Sr. Bisbe
ha nomenat Mn. Emmanuel Pujol diaca adscrit a la nostra
parròquia del Sant Esperit i a la parròquia de Sant Valentí
de Terrassa.
◗ Informació des de Càritas. La parròquia de Sant Pau
va acollir la Jornada de Formació de Càritas Arxiprestal
de Terrassa, en què van participar al voltant d’un centenar
de persones, entre voluntaris, participants i tècnics. A
partir d’un vídeo es van poder visualitzar els projectes que
es porten a terme, entre els quals el projecte “Hort Social”,
per la seva novetat i per les persones que l’integren. La
cloenda va ser a càrrec del Sr. Salvador Obiols, director
general de Càritas Diocesana, que va animar els voluntaris
a continuar aquesta tasca tan necessària per a les nostres
comunitats.

agenda
◗ Responsables de les catifes de Corpus. El Dilluns dia
9 de juny a les 9 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 11 de juny, a les 5
de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis, i missa a les 7.
◗ Reunió general de catequistes. Dimecres, dia 11 de
juny, a 2/4 de 7 de la tarda. Seguidament, missa a les 8
del vespre i sopar de final de curs.
◗ Reunió de monitors de colònies. Dissabte, dia 14 de
juny, a 2/4 de 8 del vespre.
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