LES OBRES DE
MISERICÒRDIA EN L’ANY
DE LA MISERICÒRDIA
Tinc ben viu el desig que el poble cristià reflexioni durant el Jubileu
sobre les obres de misericòrdia corporals i espirituals. Serà una manera
de desvetllar la nostra consciència, molts cops letàrgica davant el
drama de la pobresa, i d’entrar encara més en el cor de l'Evangeli, on
els pobres són els privilegiats de la misericòrdia divina. La predicació
de Jesús ens presenta aquestes obres de misericòrdia perquè puguem
adonar-nos de si vivim o no com a deixebles seus. Redescobrim les
obres de misericòrdia corporal: donar de menjar al famolenc, donar
beguda als assedegats, vestir els nus, acollir els forasters, assistir els
malalts, visitar els presos, enterrar els morts. I no oblidem les obres
de misericòrdia espiritual: donar consell als qui el necessiten, ensenyar
als ignorants, corregir els pecadors, consolar els tristos, perdonar les
ofenses, suportar amb paciència les persones molestes, pregar Déu
pels vius i pels difunts.
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No podem escapar a les paraules del Senyor i basant-nos en elles
serem judicats: si hem donat menjar al famolenc i beure a l'assedegat;
si hem acollit el foraster i vestit el nu; si dediquem temps a acompanyar
el malalt o el presoner (cf. Mt 25,31-45). Igualment se'ns preguntarà
si hem ajudat a superar el dubte, que fa caure en la por i que sovint
és font de soledat; si hem estat capaços de vèncer la ignorància en
què viuen milions de persones, sobretot els nens privats de l'ajuda
necessària per ser rescatats de la pobresa; si hem estat capaços de
ser pròxims a qui estava sol i afligit; si perdonem el qui ens ha ofès i
rebutgem qualsevol forma de rancúnia o de violència que condueix a
la violència; si hem tingut paciència seguint l'exemple de Déu, que és
tan pacient amb nosaltres; finalment, si encomanem al Senyor en la
pregària els nostres germans i germanes. En cadascun d'aquests
“més petits” hi és present Crist mateix. La seva carn es fa novament
visible com a cos martiritzat, nafrat, flagel·lat, desnodrit, en fugida...
perquè nosaltres el reconeguem, el toquem i l'assistim amb atenció.
No oblidem les paraules de sant Joan de la Creu: «Al capvespre de
les nostres vides, serem jutjats en l'amor».
Papa Francesc, butlla Misericiordiae vultus (2015), núm.15

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta mensual extraordinària per les
necessitats de la parròquia i el manteniment del
temple. Gràcies a la col·laboració de molts es va
eixugant el dèficit que arrosseguem d’anys. Ens
cal, però, no defallir i continuar col·laborant
entre tots!
Una bona manera de fer-ho és fent-se
subscriptor de la parròquia amb les butlletes
que es troben a l’entrada del temple. També es
poden fer arribar els donatius al núm. de compte
0182-1786-13-02000130534 del BBVA.
◗ Jubileu de les famílies al Santuari de la Salut.
Aquest diumenge té lloc, en el Santuari diocesà
de la Mare de Déu de la Salut, l’aplec de les
Famílies, que enguany serà el jubileu de les
famílies en aquest Any de la Misericòrdia. Les
famílies es trobaran a partir de 2/4 de 5 de la
tarda per a la preparació, pregària i confessions,
i el Sr. Bisbe presidirà la Missa.
◗ Reunió de la Confraria del Sant Crist amb
el Sr. Bisbe. Dijous, dia 9 de juny, a les 8 del
vespre, tindrà lloc als locals del Centre Sant
Esperit (Núm.5) la reunió anual dels membres
de la confraria amb el Sr. Bisbe per valorar i
agrair les celebracions de la Setmana Santa.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana
tindrà lloc la recollida mensual d’aliments. En
aquesta ocasió es demana que es porti oli de
girasol, llet i xocolata en pols, que seran distribuïts
a les famílies necessitades a través de Càritas.
◗ Agraïment pel Corpus. Des de la parròquia, a
través de la Comissió de Corpus, s’agraeix la
col·laboració de tantes persones i grups que van
ajudar diumenge passat a dignificar la celebració
de la Solemnitat del Corpus Christi. Enguany han
fet catifes florals l’Esplai 0.5 i els Joves del
Núm.5, la Fundació Busquets, El Col·legi Airina
i el Club Sínia, el Col·legi La Vall, la Asociación
Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de
Canjáyar, la Hermandad del Rocío de Terrassa,
el Centre Aragonès de Terrassa, l’Escola El
Gresol, el Club Cimal, l’Escola La Farga, l’escola
Ramon Pont, l’Escola Petit Estel La Nova, el
Centre Cultural El Social, el grup de Pares 5.5,
el Grup d’Espiritualitat Matrimonial de la
parròquia del Sant Esperit i el Seminari Diocesà
de Terrassa. A més, s’ha comptat amb la
col·laboració de la Capella de Música de la
Catedral, l’Associació de Veïns del Centre, Par-Ill
Catering, Eco Equip i les floristeries La Selva,
Oliveras, Fupar, Art Verd i Argemí. Les empreses
i entitats que han fet possible “l’ou com balla”
han estat Talleres Loam e hijos S.L., I'Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Terrassa, Floristeria Gras,
Distribucions Antoni Elias S.A., Optivall, Fustes
Solanellas S.A. i Calvente BigMat, a més
d’aportacions anònimes.

celebracions
◗ Unció dels Malalts a la Catedral. Aquest
diumenge té lloc el sagrament de la Santa Unció
en la Missa de les 12 del migdia. Prèviament,
a les 11 del matí, trobada a la Capella del
Santíssim per a la preparació i confessió.
◗ Exèquies. Dimarts passat, dia 24 de maig,
va morir, als 95 anys, el Sr. Àngel Ballbé Sallent.
Les exèquies tingueren lloc l’endemà, dimecres,
a 2/4 de 5 de la tarda. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. En la missa del dilluns dia
30 de maig, a les 8 del vespre, es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Rosa Arch Gallofré, Àngel Ballbé Sallent i
Agripina Garcia Granja. Que Déu els aculli en
la seva misericòrdia.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 8 de
juny, a les 5 de la tarda. Després, Cercle
d’estudis, i a les 7 Missa.
◗ Trobada arxiprestal de catequistes. Divendres,
dia 10 de juny, a 2/4 de 8 del vespre, a la
parròquia de la Santa Creu.
◗ Reunió de monitors de colònies. Dissabte,
dia 11 de juny, a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Rosari pels cristians perseguits. Dissabte,
dia 11 de juny, a 2/4 de 9 del vespre, a la
Capella del Santíssim.
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Ingressos

Col·lecta 01/05
Col·lecta 08/05
Col.lecta 15/05
Col·lecta 22/05
Col·lecta 29/05
Col·lecta Càritas
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

Despeses

Personal
Neteja
Col·lecta Càritas
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Dèficit acumulat

2.721,01
3.485,82
1.536,24
2.232,86
1.388,84
2.800,00
986,70
750,00
94,39
15.995,86
2.136,49
1.529,22
2.800,00
5.092,60
4.388,52
15.946,83
49,03
3.521,84
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