LA PASTORAL DE LA
SALUT

El dolor humà i la malaltia sempre han estat considerats com una de
les majors dificultats que han angoixat la consciència dels homes. Els
qui professen la fe cristiana, si bé també els sofreixen i en passen
l’experiència, tanmateix són ajudats per la llum de la fe per a entendre
més profundament el misteri del dolor i suportar-lo amb més fortalesa.
No solament coneixen, per la Paraula de Crist, el que significa i per a
què serveix la malaltia, amb vista a llur pròpia salvació i a la de tot el
món, sinó que saben molt bé que quan estan malalts són estimats
pel mateix Crist, que en aquest món molt sovint va visitar i guarir
malalts.
Els evangelis ens mostren ben clarament el gran interès que per al
cos i per a l’esperit va tenir el Senyor envers els malalts i la urgència
amb la qual el va recomanar als seus fidels. Sobretot ho manifesta
amb el sagrament de la Unció, que ell va instituir i que ens va fer
conèixer en la carta de sant Jaume: «Si teniu algun malalt, crideu els
vostres preveres perquè l’ungeixin amb oli en el nom del Senyor i
preguin per ell. Aquella oració, feta amb fe, li serà saludable: el Senyor
el posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi comès.» (Jm 5,14-15)
Amb la gràcia de l’Esperit Sant, la unció esborra els pecats i les seves
conseqüències, alleuja i conforta l’ànima del malalt, li desperta una
gran confiança en la divina misericòrdia, amb la qual cosa el malalt,
reconfortat, suporta millor les molèsties i sofriments, resisteix més
fàcilment les temptacions del maligne i tal vegada aconsegueix la salut
del cos, si és convenient per a la salvació de l’ànima.
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El temps oportú per rebre la Unció és aquell en què un cristià comença
a estar en perill de mort per una malaltia o per la vellesa, i no només
per als moribunds. Amb la Santa Unció dels malalts i l’oració dels
preveres tota l’Església encomana els malalts al Senyor sofrent i
glorificat, perquè els alleugi i els salvi; més encara, els exhorta a
associar-se lliurement a la passió i mort de Crist; perquè així
contribueixin al bé del Poble de Déu.
Amb aquest motiu, a la nostra Parròquia del Sant Esperit administrarem
la Santa Unció als malalts el diumenge dia 5 de juny, en la Missa de
les 12 del migdia. Les persones que vulguin rebre-la poden sol·licitar-ho
a la sagristia o en el despatx parroquial, o bé comunicar-ho als mossens
o membres de l’equip de pastoral de la salut.
També és bo recordar que, si coneixeu alguna persona que necessita
l’acompanyament i l’administració dels sagraments (Reconciliació,
Unció o Comunió), tant en l’àmbit familiar com en el residencial o
l’hospitalari, no dubteu de comunicar-ho a algun dels mossens de la
parròquia. Igualment aquells que vulgueu col·laborar en la pastoral
de la salut podeu adreçar-vos al mossèn per oferir-vos per ajudar.

activitats pastorals
◗ Col·lecta Extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta extraordinària a benefici de la
parròquia per tal d’eixugar el deute que es va
arrossegant de temps i que dificulta seriosament
el manteniment del temple, cosa que va en
perjudici absolutament de tots. Com us
demanàvem diumenge passat, proposem que
amb aquest motiu es pugui doblar, almenys,
l’aportació setmanal que es fa.
◗ Colònies d’estiu. Aquest estiu, l'Esplai 0.5 de
la parròquia organitza les colònies del 10 al 17
de juliol a la casa de colònies Mas Batllori (Pla de
l’Estany). Prèviament, entre els dies 7 i 10 de
juliol, tindran lloc els campaments per a
adolescents, uns de ruta entre Girona i Banyoles
i els altres a La Garrotxa, i tots s’uniran després a
les colònies. Les inscripcions tindran lloc els dies
7 i 14 de maig a 2/4 de 8 del vespre. També es
poden fer a través de la pàgina web:
www.esplai05.com.
◗ Preparació del Corpus Christi. Dimecres vinent,
dia 11 de maig, a les 8 del vespre, tindrà lloc la
reunió amb tots els representants dels grups que
enguany participen en la confecció de les catifes
florals que acompanyaran el pas del Santíssim el
diumenge dia 29 de maig.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana
tindrà lloc la recollida mensual d’aliments per a
les famílies necessitades. En aquesta ocasió es
demana que es porti sucre, farina i Nocilla, que
seran distribuïts a través de la Fundació Busquets.
◗ Jornada d’Apostolat Seglar. El proper diumenge,
solemnitat de la Pentecosta, tindrà lloc, a partir
de 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala Capitular, la
trobada d’apostolat seglar de la diòcesi. El P. Lluís
Victori SJ, Missioner de la Misericòrdia, presentarà
el material de formació en aquest Any de la
Misericòrdia. La jornada es clourà amb la
participació en la Missa de les 8 del vespre.

agenda
◗ Curset de preparació al matrimoni. Els dies
9 i 10, i 16 i 17 de maig, a ¼ de 10 de la nit,
en els locals del Centre Sant Esperit (Núm. 5).
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 11 de
maig, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’estudis, i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, dia 12 de maig, a 2/4 de
9 del vespre, a la Capella del Santíssim.

celebracions
◗ Solemnitat de l’Ascensió del Senyor. Avui se
celebra la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor,
festa traspassada del dijous al diumenge. Amb
aquest motiu, la Schola Cantorum de Terrassa
acompanya amb els seus cants la Missa de les
12 del migdia.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia
8 de maig, a la 1 del migdia, rebran la Primera
Comunió els infants Aaron Alonso Medina, Abril
Canalis Cama, Irune Carreras Garcia, Ana Camila
Castillo Cardozo, Felipe Díaz Saa, Xavier López
Hernández, Miguel Andrés Martínez Acuña, Alex
Miró Hoyo, Unai Núñez Gómez de Orgaz, Laia
Ortega Càmara, Oriol Peña Ruiz, Ivan Pérez
Garcia, Jana Pons Peralta, Ana Simón González
i Yara Evelin Vila Somoya.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la
tarda, rebran el baptisme els infants Joel
Asturiano Puche, Mario Farrés Bueno, Tahis
Daniela Lecaro Gouro, Judith López Hernández
i Adela Vendrell Membrires. I a les 6 de la tarda
el rebran Jordi Amat Valero, Aina Campaña
Muñoz, Emma Espada Margels, Martí López
Espinosa i Arlet Salvador Gijo.
◗ Confirmacions. Dimecres, dia 11 de maig, a
2/4 de 6 de la tarda, el Sr. Bisbe administrarà el
sagrament de la Confirmació als alumnes del
Col·legi El Pinar de Nostra Senyora de Valldoreix.
◗ Solemnitat de la Pentecosta. El proper
diumenge, dia 15 de maig, s’escau la Solemnitat
de la Pentecosta, festa titular de la nostra Catedral
i Parròquia. Amb aquest motiu Mons. Saiz
Meneses presidirà la Missa a les 8 del vespre.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 2 de maig,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Josep Ginebra Torra i Maria López Fuentes.

moviment de tresoreria
ABRIL 2016

Ingressos

Col·lecta 03/04
Col·lecta 10/04
Col.lecta 17/04
Col·lecta 24/04
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

Despeses

Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Dèficit acumulat

2.109,53
1.866,97
3.265,13
1.787,55
4.352,19
600,00
4.922,50
18.903,87
2.136,49
1.529,22
10.798,55
4.388,52
18.852,78
51,09
3.373,20
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