SANTA TERESA DE JESÚS
I LA MARE DE DÉU
Santa Teresa de Jesús va tenir una profunda devoció mariana, des de
la seva infància. Ella contempla Maria associada sempre a Jesucrist, com
a veritable model de seguiment evangèlic i de virtuts cristianes. En els
seus textos hi ha constants referències a la Mare de Déu.
Podem afirmar que, entre les virtuts característiques de Maria que proposa
per imitar, n'hi ha una que sobresurt: ella és la primera cristiana, la
deixebla del Senyor, la seva seguidora fins al peu de la creu. També
subratlla la seva pobresa, que la fa pobra amb el Crist pobre, la seva
humilitat especialment en el moment de l’Encarnació i, en definitiva, la
seva unió amb el Fill. A Ella encomana constantment la seva vida personal
i l’evolució de la reforma que impulsa en el Carmel.
En aquest mes de maig ens pot ser de gran ajut espiritual rellegir aquests
textos i pregar amb ells.

• Con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y hacernos devotos
de nuestra Señora y de algunos santos, comenzaron a despertarme a la
virtud cuando tenía seis o siete años de edad, a mi parecer (Vida 1, 1).
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• Aquí viene bien recordar cómo lo hizo con la Virgen nuestra Señora,
con toda la sabiduría que tuvo; y cómo preguntó al ángel "cómo será
esto", cuando le dijo "el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del muy
Alto te hará sombra", no buscó más disputas. No como algunos letrados,
que no les lleva el Señor por este modo de oración ni tienen principio de
espíritu, y quieren llevar las cosas por tanta razón y tan medidas por sus
entendimientos, que parece que ellos con sus letras han de comprender
todas las grandezas de Dios. ¡Si aprendiesen algo de la humildad de la
Virgen Santísima! (Meditación del Cantar del Cantares 6, 7-8).
• Siempre hemos visto que los que más cercanos anduvieron a Cristo
nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos lo que pasó su
gloriosa Madre (Las Moradas VII 4, 5).
• "Parezcámonos en algo a la gran humildad de la Virgen Santísima"
(Camino de perfección13,3)
• Gran cosa es lo que agrada al Señor cualquier servicio que se haga a
su Madre (Fundaciones 10, 5).

celebracions
◗ Horari de misses del dissabte dia 2 de maig
a la tarda. Aquest dissabte, dia 2 de maig, a la
tarda se celebrarà una única missa a 2/4 de 8
del vespre.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia
3 de maig, reben la Primera Comunió els infants
Carlota Alcántara Cano, Noemí Amescua Vila,
Oriol Boada Comas, Iris Dotu Martínez, Jordi
Fuentes Rodó, Joan Garcia Almenara, Tatiana
Giner Gargallo, Mariona González Sáenz, Josep
Marcet Rabassa, Míriam Merino Carrique, Biel
Nicolás Martínez, Meritxell Rodríguez Picón,
Catalina Salazar Pfennig, Camila Salazar Pfennig,
Judit Soler Bigorra, Maria Teruel Ruiz, Pau
Vaamonde Sobrepera, Oriol Vilet Puig i Laia
Daniela Zapata Arèvalo. Encomanem-los en la
nostra pregària.
◗ Confirmacions. Dijous, dia 7 de maig, a 2/4
de 6 de la tarda, rebrà el sagrament de la
Confirmació un grup d’alumnes del col·legi La
Vall de Bellaterra.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 6 de
maig, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis, i missa a les 7.

activitats pastorals
◗ Col·lecta mensual extraordinària. Aquest cap
de setmana té lloc la col·lecta mensual
extraordinària per sufragar les despeses de les
intervencions fetes en aquests darrers anys a la
teulada i les parets del temple. També es poden
fer arribar els donatius a través del compte núm.
0182-1786-13-0200130534 del BBVA, o bé
fent-se subscriptor de la parròquia. Gràcies per
la col·laboració responsable de tots.
◗ Reunió per preparar el Corpus Christi. Dijous,
dia 7 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc
la reunió amb els responsables de les catifes
florals que es faran el dia 7 de juny, solemnitat
del Corpus Christi. En aquesta reunió es donaran
les indicacions per a la seva confecció i els horaris
previstos.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana
tindrà lloc la recollida mensual d’aliments. En
aquesta ocasió es demana que es porti oli, llet i
Nocilla, que seran distribuïts a les famílies
necessitades a través de la Fundació Busquets.
◗ Inscripcions a les colònies. Les inscripcions
tindran lloc els dissabtes 9 i 16 de maig, de 2/4
de 8 a les 8 del vespre. Enguany les colònies
tindran lloc del 12 al 19 de juliol a Mas Batllori
(Pla de l’Estany). Prèviament hi haurà els
campaments per a adolescents, del 9 al 12 de
juliol, a Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà).
L’equip de monitors de l’Esplai 0.5 està preparant
aquestes activitats amb gran interès i dedicació.
◗ Primera trobada diocesana de voluntaris de
Càritas. Tindrà lloc el dissabte dia 16 de maig,
al santuari de la Mare de Déu de la Salut, de 2/4
de 12 del matí a 5 de la tarda. A la 1 del migdia
el Sr. Bisbe presidirà la missa. Es tracta d’una
trobada oberta a totes les persones que d’una
manera o altra col·laboren en l’acció caritativa i
social a la diòcesi.

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
Telèfons: 93 783 04 66 - 93 783 05 29 – A/e: santesperit742@bisbatdeterrassa.org – www.santesperit.org

