PREGÀRIA CRISTIANA
AMB LA CREACIÓ
Us lloem, Pare, amb totes les vostres criatures,
que van sortir de la vostra mà poderosa.
Són vostres, i plenes de la vostra presència i de la vostra tendresa.
Lloat sigueu.
Fill de Déu, Jesús,
per vós foren creades totes les coses.
Us formàreu en el si maternal de Maria,
us féreu part d’aquesta terra,
i miràreu aquest món amb ulls humans.
Avui sou viu en cada criatura
amb la vostra glòria de ressuscitat.
Lloat sigueu.
Esperit Sant, que amb la vostra llum
orienteu aquest món cap a l’amor del Pare
i acompanyeu el gemec de la creació,
vós viviu també en els nostres cors
per impulsar-nos al bé.
Lloat sigueu.
Senyor U i Tri, comunitat preciosa d’amor infinit,
ensenyeu-nos a contemplar-vos
en la bellesa de l’univers,
on tot ens parla de vós.
Desvetlleu la nostra lloança i la nostra gratitud
per cada ésser que heu creat.
Doneu-nos la gràcia de sentir-nos íntimament units
amb tot el que existeix.
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Déu d’amor, mostreu-nos el nostre lloc en aquest món
com a instruments del vostre afecte
envers tots els éssers d’aquesta terra,
perquè cap d’ells no és oblidat davant vostre.
Il·lumineu els amos del poder i del diner
perquè es guardin del pecat de la indiferència,
estimin el bé comú, promoguin els febles,
i tinguin cura d’aquest món que habitem.
Els pobres i la terra estan clamant,
Senyor, preneu-nos a nosaltres amb el vostre poder i la vostra llum,
per a protegir tota vida,
per a preparar un futur millor,
perquè vingui el vostre Regne
de justícia, de pau, d’amor i de bellesa.
Lloat sigueu.
Amén.

Pregària final de l’encíclica “Laudato Sí” del papa Francesc (2015)

celebracions
◗ Ordenació diaconal. El diumenge dia 12 de juliol, a les
8 del vespre, a la Catedral, el Sr. Bisbe conferirà el Sagrat
Orde del Diaconat al seminarista Carles M. Milà Farnés,
de la parròquia de la Santa Creu de Terrassa i membre
de la Schola Cantorum. Encomanem-lo en les nostres
oracions i acompanyem-lo en aquell dia.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, dia 28 de juny, a les 6
de la tarda, reben el baptisme els infants Eric Caballero
Cardony, Ryan Holmes Zarza, Marcel Mateu Frutos i Pablo
Rubio Savicente.
El diumenge dia 26 de juliol, a les 5 de la tarda, seran
batejats els infants Emma Garcia Bastos, Nicole Ibáñez
Echeverría i Megan-Lisbeth Proaños Bermeo. A les 6 de
la tarda rebran el do de la fe els infants Martí Cerezo
Martínez, Laia Galisteo Martínez, Anna López Martínez,
Martín Soce Àlvarez i Carla Salvador Castro.
◗ Casaments. Durant el mes de juliol estan previstos els
següents enllaços matrimonials: el dissabte dia 11 de
juliol, a 2/4 de 6 de la tarda, Òscar López Campano i
Jennifer Fenollosa Witake. I el dissabte dia 25 de juliol,
a les 6 de la tarda, contrauran matrimoni Antonio Morales
Sanderson i Ariadna Castillo Alger.
◗ Adoració al Santíssim a l’església de Sant Francesc.
Fins al dimecres, dia 1 de juliol, a l’església de Sant Francesc
tindrà lloc l’Adoració al Santíssim. Després de les vacances,
es recuperarà a partir del dimecres dia 16 de setembre.

FESTA MAJOR
El proper diumenge, dia 5 de juliol, tindrà lloc la Festa
Major de la ciutat en honor de Sant Pere, Sant Cristòfol
i Sant Valentí, patrons de Terrassa. Amb aquest motiu
l’horari de les celebracions a la catedral queda de la
següent manera:
◗ Dissabte, dia 4 de juliol: missa de vigília a 2/4 de 8
del vespre.
◗ Diumenge, dia 5 de juliol:
• Missa a les 9 del matí
• Ofici de Festa Major a les 10 del matí, presidit per
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa,
concelebrat pels preveres presents. Hi col·laborarà
el grup musical Pax-Cor de Cambra, sota la direcció
d’Esteve Costa. En acabar, es cantaran els Goigs en
honor de Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí.
• Missa a les 12 del migdia.
• Missa a les 8 del vespre.
◗ Dilluns dia 6 de juliol:
• Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.
• Missa exequial en sufragi dels difunts de la ciutat
d’aquest darrer any, a les 12 del migdia.
La parròquia desitja a tots els ciutadans que puguin
gaudir d’una bona Festa Major!

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de setmana
tindrà lloc la col·lecta extraordinària de la parròquia abans
de l’estiu. Tal com vam dir en el Butlletí de la setmana
passada, des del Consell d’Economia es demana un esforç
a tots els feligresos per tal de fer front als deutes contrets
encara per les obres realitzades a la teulada i en el temple,
i les per les obres que s’han de realitzar properament. Es
poden fer arribar els donatius al núm. de compte 01821786-13-0200130534 del BBVA, o bé fent-se subscriptor
de la parròquia omplint una de les butlletes.
◗ Trobada de final de curs del Consell Pastoral Parroquial.
El dimarts dia 7 de juliol, tindrà lloc la darrera trobada del
curs del Consell Pastoral Parroquial.
◗ Recollida mensual d’aliments. La recollida d’aliments
del mes de juliol tindrà lloc el cap de setmana de l'11 i
12 de juliol. En aquesta ocasió es demana oli, Colacao i
salsa de tomàquet, que es distribuiran a través de les
Conferències de Sant Vicenç de Paül.
◗ Activitats de l’Esplai 0.5. 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).
◗ Activitats per a joves. Entre els dies 2 al 9 d’agost, els
joves de la parròquia participaran en la Peregrinació
diocesana de joves a Àvila, en ocasió de l’Any Jubilar
Teresià, sota la presidència del Sr. Bisbe.
◗ Publicació del Butlletí. El Butlletí de la parròquia no
es tornarà a publicar fins al darrer cap de setmana de
juliol per tal d’anunciar les celebracions previstes per als
mesos d’agost i de setembre.

HORARIS EN EL MES DE JULIOL
Durant tot el mes de juliol l’horari serà el següent:
❖ Misses del dissabte: a les 8 i a les 9 del matí, i a
2/4 de 8 del vespre.
❖ Misses del diumenge: a les 9 i a les 10 del matí, a
les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
❖ Església de Sant Francesc: dissabte a les 7 de la
tarda i diumenge a les 11 del matí (en castellà).
❖ Durant els tres mesos d’estiu no hi haurà pregària
comunitària de Laudes els dies feiners ni de Vespres
els festius, així com tampoc Exposició del Santíssim
el dijous.
❖ Confessions: cada dia, de dilluns a divendres, i el
diumenge, de 7 a 8 de la tarda .
❖ Despatx parroquial: cada dimecres, de 6 a 8 del vespre.
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