VIA LUCIS,
CAMÍ DE LA LLUM
El proper dissabte, dia 23 de maig, se celebrarà la Jornada de l’Apostolat
Seglar i un dels actes centrals del 1400 aniversari del Concili d’Ègara,
coincidint amb la Solemnitat de la Pentecosta, festa titular de la Catedral de
Terrassa i parròquia del Sant Esperit. El lema dels actes organitzats és El
camí de la llum (Via Lucis), que indica el sentit d’itinerància de la vida
cristiana, tant pel que fa al seu esdevenir en la història de la salvació com
en la missió concreta dels cristians enmig del món.
El Concili d’Ègara es va celebrar el 13 de gener de l’any 615 en el conjunt
de les esglésies de Sant Pere, que guarda la memòria de la primitiva catedral
d’Ègara. Va ser un dels concilis de l’època visigòtica del qual s’han conservat
les actes, en què consten els temes que es tractaren, que feien referència,
bàsicament, a la formació del clergat i a l’administració de la justícia. La
nostra diòcesi de Terrassa se sent hereva i continuadora de la presència i
el testimoni dels nostres avantpassats, que bastiren temples a lloança de
Déu, difongueren la Paraula de Déu i practicaren la caritat.
Per la seva part, la Jornada de l’Apostolat Seglar posa de manifest, una
vegada més, la missió dels cristians enmig del món, els quals, impulsats per
l’acció del Sant Esperit de Déu, fan present el Regne de Déu enmig del món,
fermentant els ambients amb la saba de l’Evangeli, transmès i viscut a través
de l’Església. La Jornada esdevé una ocasió propícia per donar gràcies a
Déu per totes les realitats eclesials en què la presència dels laics és tan
important.
Els actes organitzats amb aquest motiu són els següents:

FESTIVITAT DE
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR
17 de maig de 2015

■ 2/4 de 5 de la tarda: concentració dels infants de catequesi i esplai de
les parròquies, a l’església de Santa Maria d’Ègara. A les 5 de la tarda hi
haurà recital de cants, amb els adults, a la Mare de Déu, a l’església de
Sant Miquel.
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■ 3/4 de 6 de la tarda: sortida del pendó dels apòstols des de l’església
de Santa Maria d’Ègara, i trobada amb els Minyons de Terrassa.

COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

■ 2/4 de 7 de la tarda: Camí de la Llum (Via Lucis) fins a la Catedral del
Sant Esperit amb el pendó, seguit pels infants i adults, acompanyats per
un grup de percussió musical.
■ 2/4 de 8 del vespre: Arribada a la Plaça Vella i actuació de diverses corals.
■ 8 del vespre: Missa en ritu hispanomossàrab a la Catedral, presidida per
Mons. Saiz Meneses. Amb aquest motiu, la missa de 2/4 de 8 del vespre
no es celebrarà.
■ 9 del vespre: actuació, a la Plaça Vella, de la Moixaranga del Centre
Cultural el Social.

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia
17 de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera
Comunió els infants Júlia Audivert Escudé,
Victoria Cabrera Acosta, Aina Capella Cahuana,
Mariona Carvajal Mercadé, Berta Dalmases
Ortega, Laura Di Ionno Moreno, Gerard
Fernández Guindos, Jan Freijo Grau, Ivette
González Martí, Júlia Munill Soler, Àlex Pérez
Humet, Clàudia Puig Galí, Cristina Ramis Luque,
Lucía Tarrasa Ortega, Gerardo Vega Mantilla i
Cristina Verdera Monistrol.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, dia 17 de maig,
a les 6 de la tarda, reben el baptisme els infants
Jan López Pérez, Emili i Alexandre Osuna
González i Daniela Pérez Galindo.
◗ Confirmacions. El proper dimecres, dia 20
de maig, a 2/4 de 6 de la tarda, el Sr. Bisbe
administrarà el sagrament de la Confirmació a
un grup d’alumnes del Col·legi Viaró de Sant
Cugat del Vallès.
◗ Missa de Santa Joaquima de Vedruna.
Divendres que ve, dia 22 de maig, a les 10 del
matí, se celebrarà una missa amb motiu de la
festa de Santa Joaquima de Vedruna, amb la
participació de l’escola Vedruna.
◗ Rosari per la Vida. Tindrà lloc el proper
dissabte, dia 23 de maig, a les 9 del vespre, a
la capella del Santíssim.
◗ Solemnitat de Pentecosta. Diumenge vinent,
dia 24 de maig, se celebra la solemnitat de la
Pentecosta, festa titular de la nostra catedral i
parròquia. Amb aquest motiu, Mons. Saiz
Meneses presidirà la missa a les 12 del migdia
a la Catedral.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 11 de
maig, en la missa de les 8 del vespre, vam
pregar per l’etern descans dels nostres germans
difunts Pepita Elias Sardà, Ángel Cano López i
Luis Pujol Bou. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Inscripcions a les colònies. Aquest dissabte,
16 de maig, és l’últim dia per les inscripcions,
de 2/4 de 8 a les 8 del vespre. Enguany les
colònies tindran lloc del 12 al 19 de juliol al 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).
◗ Conferència mensual. Aquest dissabte, dia 16
de maig, a 2/4 de 6 de la tarda, té lloc la
conferència mensual, a la Sala Capitular. En
aquesta ocasió, el P. Bernabé Dalmau OSB,
monjo de Montserrat, parlarà sobre “El Congrés
Litúrgic de Montserrat”.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Es reunirà en
sessió ordinària el proper dimecres, dia 20 de
maig, a les 8 del vespre, per preparar el final de
curs en els diversos grups i activitats parroquials
i per tractar temes d’economia i manteniment
del temple.
◗ Lliurament de premis del Concurs Bíblic.
Dissabte que ve, dia 23 de maig, a les 11 del
matí, Mons. Saiz Meneses presidirà, en el Centre
Cultural de Terrassa, l’acte d’entrega dels premis
als participants en el Concurs Bíblic, organitzat
pel Grup Avant de la Federació de Cristians de
Catalunya. En l’edició d’enguany hi han participat
prop de 70.000 infants i adolescents de Catalunya.

agenda
◗ Reunió de pares de primer curs de catequesi.
Dilluns, dia 18 de maig, a 2/4 de 9 del vespre,
a la Sala Capitular.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 20 de
maig, a les 5 de la tarda. Després, Cercle
d’Estudis, i missa a les 7.
◗ Reunió de monitors de colònies. Diumenge
vinent, dia 24 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda.

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

