CORPUS CHRISTI:
DIA DE LA CARITAT
“En el nostre món globalitzat, som cada vegada més conscients de la
interdependència que hi ha entre persones, institucions i pobles. Aquesta
interdependència reclama com a resposta una actitud moral i social, una
virtut que anomenem solidaritat. En paraules de sant Joan Pau II, és la
determinació ferma i perseverant d’esforçar-se per al bé comú; és a dir, per
al bé de tots i de cadascú, perquè tots siguem responsables de tots (...).
L’Església, en virtut del seu compromís evangèlic, se sent cridada a estar al
costat d’aquestes multituds pobres, a discernir la justícia de les seves
reivindicacions i ajudar a fer-les realitat sense perdre de vista el bé dels grups
en funció del bé comú (Sollicitudo Rei Socialis 1987). Per això cal reconèixer
l’altre com a persona, sentir-nos responsables dels més febles, lluitar per la
justícia i estar disposats a compartir els béns amb ells.
La solidaritat és una virtut cristiana quan es revesteix dels elements de
gratuïtat total, de perdó i de reconciliació. El proïsme, contemplat a través
dels ulls de la solidaritat, no és simplement un ésser humà amb els seus
drets i deures corresponents i la seva igualtat fonamental, sinó que es
converteix en algú que ha estat creat a imatge de Déu, que ha estat redimit
per Jesucrist, i que ha estat posat sota el dinamisme de la renovació de
l’Esperit Sant. Per tant, cal que sigui estimat amb el mateix amor amb què
és estimat pel Senyor. La màxima expressió de solidaritat és la vida i el misteri
de Jesús de Natzaret, la Paraula eterna de Déu, que es va encarnar i va
habitar entre nosaltres, assumint una naturalesa igual en tot a la nostra,
excepte en el pecat.
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En resum, podem dir que la comunió té dues dimensions. En primer lloc,
la vertical: participar en l’amor del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant; un amor
que és mutu, però que es projecta més enllà de si mateix. En segon lloc,
horitzontal: la comunió en què participem de la Trinitat ha de ser compartida
amb els altres i ha de cohesionar i dinamitzar la vida de la comunitat. Aquesta
comunió vertical i horitzontal s’expressa i s’alimenta en l’Eucaristia i fructifica
en gestos de solidaritat amb els germans, especialment els més necessitats.
Així ho veiem expressat en la vida de les primeres comunitats cristianes, i
així s’expressa i es realitza en les nostres comunitats”.
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses,
carta pastoral Una Església samaritana per a un temps de crisi, 2015

SOLEMNITAT DEL CORPUS CHRISTI 7 de juny
A partir de les 12 del migdia: confecció de les catifes florals.
A les 7 de la tarda: missa a la catedral presidida per Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
A les 8 del vespre: processó de Corpus pels carrers.

celebracions

activitats pastorals

◗ Confirmacions a la Catedral. Aquest diumenge, dia 31
de maig, solemnitat de la Santíssima Trinitat,
Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, presideix la missa
a les 8 del vespre a la catedral i administrarà el sagrament
de la confirmació als joves de la parròquia del Sant Esperit,
de l’Escola Pia de Terrassa, del Col·legi Europa de Sant
Cugat del Vallès i persones d’altres parròquies de la diòcesi.

◗ Preparació de la processó del Corpus Christi. El proper
dimarts, dia 2 de juny, a les 8 del vespre, es reunirà la
Comissió del Corpus per ultimar els detalls de la preparació
de la processó. Enguany realitzaran catifes florals a partir
de les 12 del migdia els següents grups:

◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, a la 1 del
migdia, celebraran la Primera Comunió els infants Laura
Amezcua Felip, Marcos Barrionuevo Ferrán, Gemma
Còdol Cugat, Gerard Domingo Muñoz, Joel Domingo
Muñoz, Irene Gangonells Barroso, Judit Giner Velázquez,
Pau Martínez Gómez, Jan Muñoz Revelles, Jean Paul
Pizco López, Clara Polonio Mullor, Valèria Pujol Garcia,
Noelia Salvador Santos i Clàudia Soler Letosa.

C. Sant Pere: Escola La Vall - Club Sínia, Asociación de
Amigos de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar i Hermandad
del Rocío de Terrassa.

◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, reben
el baptisme els infants Lucas Orlando García Ruiz, Martina
Garrido Gil i David Romera Guevara.
◗ Casament. El proper divendres, dia 5 de juny, a les 5
de la tarda, contrauran matrimoni Javier Iglesias García i
Estefania Pulido Jiménez.
◗ Institució de lector i d’acòlit. El divendres dia 5 de
juny, a les 8 del vespre, Mons. Salvador Cristau presidirà
la missa a la catedral i instituirà el Sr. Eduardo Pire, feligrès
de la nostra parròquia, com a lector, i el Sr. Josep M.
Sancho, feligrès de l’Ametlla del Vallès, com a acòlit.
Ambdues persones s’estan preparant per ser un dia
ordenats diaques permanents al servei de la diòcesi.
L’enhorabona a ells i a les seves famílies.
◗ Celebració comunitària de la Unció dels Malalts. A la
nostra parròquia la celebració comunitària tindrà lloc el
proper diumenge, dia 7 de juny, en la celebració de
l’Eucaristia de les 12 del migdia. Prèviament, a partir de
les 11 del matí, les persones que rebran el sagrament
podran confessar-se i preparar-se espiritualment amb
l’ajut dels mossens. Les persones que vulguin rebre aquest
sagrament s’han d’inscriure a la sagristia o a alguna de
les persones del grup de Pastoral de la Salut.
◗ Exèquies. Dissabte passat, dia 23 de maig, a les 10 del
matí, se celebraren les exèquies pel Sr. Fernando Verdaguer
Hernández, que havia mort el dia anterior als 94 anys. El
mateix dissabte, a les 12 del migdia, s’oficià el funeral pel
Sr. Josep M. Bosch Àvila, de 95 anys que havia mort el
dijous anterior. Finalment el dilluns dia 25 de maig se
celebrà el funeral del Sr. Anselm Clotet Parcerisa, mort el
divendres anterior als 90 anys. Descansin en pau.

Plaça Vella: Esplai 0.5. i Joves de la parròquia.
C. Gavatxons: Fundació Busquets i Escola Airina.

C. Cardaire: Escola El Gresol, Hermandad Santa Maria de
Les Arenes, Club Valira, Grup d’Espiritualitat Matrimonial
del Sant Esperit i Escola Parroquial Ramon Pont.
C. Fontvella: Escola Petit Estel La Nova, Centre Cultural
El Social, Pares 5.5, Club Cimal, Escola La Farga i Seminari
Diocesà de Terrassa.
Es poden ornamentar les façanes i balconades amb
domassos, banderoles i altres elements decoratius. També
es pot col·laborar el diumenge, a partir de les 12 del
migdia, en la confecció de catifes florals i portant-hi flors.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 3 de juny, a les
5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis, i missa a
les 7 del vespre.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 5 de juny, a les
6 de la tarda.

SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR DE JESÚS
El divendres dia 12 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.
El dilluns dia 15 de juny, a les 12 del migdia, se
celebrarà la missa en sufragi pels associats de
l’Apostolat de l’Oració difunts.
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