PREGÀRIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES
En el 10è aniversari de la Diòcesi
Déu únic i veritable, Trinitat Santíssima,
en la celebració del desè aniversari de la fundació de la nostra diòcesi.
Us donem gràcies, Pare nostre,
pel vostre amor infinit i ric en misericòrdia,
perquè ens heu creat per amor i ens conduïu a la vida eterna.
Us donem gràcies, Senyor nostre Jesucrist,
perquè ens heu estimat fins a lliurar la vida per la nostra salvació,
i heu assolit per a nosaltres la gràcia de la filiació divina.
Us donem gràcies, Esperit Sant vivificador,
perquè sou el nostre defensor, ens guieu a la veritat plena,
i ens manteniu en la comunió fraterna.
En aquesta celebració jubilar, per intercessió de Maria,
feu-nos el do d’un cor humil i senzill, alegre i solidari,
el do de viure amb coherència la nostra fe i ser testimonis del vostre
amor, el do d’esdevenir missatgers d’esperança i constructors de pau.
A vós, Pare etern, Amor infinit,
per Jesucrist, Senyor de la Història,
en l’Esperit Sant que habita en els nostres cors,
lloança i glòria pels segles dels segles. Amén.
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CELEBRACIÓ DEL DESÈ ANIVERSARI DE LA
CREACIÓ DE LA DIÒCESI
Aquest diumenge, 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” i del vídeo commemoratiu
- a les 8 del vespre, a la Catedral, missa solemne

celebracions
◗ Solemnitat de Corpus Christi. Diumenge
vinent, 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, 15
grups i associacions realitzaran les seves catifes
florals per a la processó que seguirà a la Missa.
La Capella de Música de la Catedral acompanyarà
la celebració eucarística i la processó.
◗ Casaments. El proper dissabte, dia 21 de juny,
a 2/4 de 12 del migdia, contrauran matrimoni
Manuel Vioque Almaguera i Laura Martínez
Ramírez, i a 2/4 de 6 de la tarda, Javier Colomo
Ejarque I Rebeca Ruiz Morata.
◗ Horari de la missa del dissabte a la tarda. A
partir del proper dissabte, dia 21 de juny, i durant
els propers mesos de juliol, agost i fins a la meitat
de setembre, la missa del dissabte a la tarda serà
únicament a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Missa de Corpus en ritu hispanomossàrab.
Dijous que ve, dia 19 de juny, a les 7 de la tarda,
Mn. Fidel Catalán presidirà, a la parròquia de Sant
Pere, la missa en ritu hispanomossàrab, amb
motiu de la Solemnitat del Corpus Christi.
◗ Solemnitat del Sagrat Cor. El divendres dia
27 de juny, l’Església celebra enguany la festa del
Sagrat Cor de Jesús. L’Apostolat de l’Oració de la
nostra parròquia ha organitzat els següents actes
amb motiu d’aquesta festa:
- a les 5 de la tarda: Exposició del Santíssim
Sagrament
- a les 7 del vespre: Vespres, acte de consagració
al Sagrat Cor, benedicció i reserva
- a les 8 del vespre: celebració de l’Eucaristia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 9 de juny,
en la missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts Joan
Altadill Guardiola, Domènec Armengol Bernils,
Joan Badia Tort i Josep Estrada Montserrat. Al cel
siguin.

activitats pastorals
◗ Col·lecta de Càritas. En la proximitat de la
celebració del Corpus Christi, Càritas Diocesana
organitza la col·lecta de Càritas. Al nostre arxiprestat
té lloc aquest 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.
◗ Trobada de final de curs del CPM. Dimecres,
dia 18 de juny, tindrà lloc la trobada de final de curs
del grup de preparació al matrimoni (CPM) de la
nostra parròquia. A les 9 del vespre celebraran la
missa en acció de gràcies pel curs i, seguidament,
la reunió de final de curs.
◗ Conferència mensual. Dissabte que ve, dia 21
de juny, tindrà lloc la darrera conferència mensual
d’aquest curs organitzada pel Grup Avant de la
Federació. En aquesta ocasió el Sr. Joan Antoni
Pujals, president emèrit de la Fundació Busquets,
parlarà sobre la Fundació Busquets i la seva obra
social, amb motiu de la concessió de la Creu Sant
Jordi a la institució. Serà a 2/4 de 6 de la tarda a la
Sala Capitular.
◗ Donatius per colònies. Com cada any, es demana
l’ajut dels feligresos per sufragar beques de colònies.
Els donatius es poden fer arribar als mossens o fent
un ingrés al número del compte corrent 0182-178611-0200049900 del BBVA.
◗ Presentació del llibre sobre la Schola Cantorum.
El dimecres dia 25 de juny, a les 7 de la tarda, a la
Sala Capitular, el Sr. Bisbe presidirà l’acte de
presentació del llibre Els primers cent anys de la
Schola Cantorum de Terrassa (1905-2005), obra
del Sr. Josep Figueras i Palà.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 16 de juny, a 2/4
de 6 de la tarda
◗ Responsables de l’Adoració a Sant Francesc.
Dilluns, dia 16 de juny, a les 7 de la tarda.
◗ Comissió de Corpus. Dilluns, dia 16 de juny, a 2/4
de 9 del vespre.
◗ Pastoral de la Salut. Dijous, dia 19 de juny, a 2/4
de 7 de la tarda.
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