EL MUSEU DE LA
CATEDRAL
El Museu de la Catedral està ubicat a l’antiga Capella del Sant Crist, que havia
estat profanada el 21 de juliol de l’any 1936, posteriorment restaurada i que
el 14 de març de l’any 1978 patí un greu incendi i restà tancada aleshores. El
Museu fou inaugurat el 14 d’abril de l’any 1992 per Mons. Ricard M. Carles,
Arquebisbe de Barcelona. És d’arquitectura renaixentista i ocupa un espai de
125 m2. El projecte fou realitzat pel Sr. Jeroni Font Casals amb l’ajut de diverses
institucions.
En el seu interior estan exposades diverses col·leccions que formen part de la
història del temple del Sant Esperit.
Hi ha abundant orfebreria religiosa des del segle XVI al segle XXI: calzes i
patenes, una Vera creu de l’any 1617, diverses custòdies (una d’elles projecte
del Sr. Eduard Blanxart), creus, canelobres, i les àmfores d’argent que s’utilitzen
per a la consagració i benedicció dels Sants Olis (2005), etc.
També s'hi poden trobar documents antics dels segles XIX i XX de la Confraria
del Sant Crist, Missals i un Evangeliari datat en el segle XI provinent de la Seu
de Manresa. S'hi poden observar també documentació (butlles de nomenaments
i reconeixements) i objectes episcopals que pertanyien als bisbes Dr. Ramon
Sanahuja (1934- 1944) i Dr. Josep Castelltort (1944- 1956), que regiren la
parròquia. Al costat d’això s'hi pot veure la butlla de concessió per part del
papa Pius XII del títol de Basílica Menor al temple (1951).

DIUMENGE II
DE DURANT L’ANY
15 de gener de 2017
IV Època - Número 484
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

Un espai destacat el formen les figures dels misteris de la processó del Sant
Enterrament, que se celebrà a Terrassa des de temps immemorial fins a l’any
1969. Destaca una imatge de la Pietat del segle XVII, el Sant Sepulcre, obra
d’en Francesc Torres Armengol, de finals del segle XIX, i altres figures que
destaquen per la seva bellesa i plasticitat, entre elles la Verònica, realitzada
per en Carles Armiño.
S'hi guarden també les insígnies basilicals del temple (quan no estan col·locades
a l’altar major per Nadal i Pasqua): el conopeu i el tintinàmbul. El conopeu té
els colors vermell i groc en dotze franges, que són els colors imperials heretats
del senat romà i que foren adaptats pel papa. Està coronat amb un globus del
món i una creu de metall daurat. El tintinàmbul originàriament avisava amb la
campana, en les processons, del pas de les autoritats religioses.
Finalment també s'hi pot contemplar l'urna processional de bronze amb quatre
reliquiaris de plata (Sant Pere, Sant Cristòfor i Sant Valentí, que són els patrons
de Terrassa, i Sant Ignasi), així com diverses obres pictòriques entre les quals
destaca un Sant Sopar obra d’en Claudio Lorenzale, que originàriament estava
col·locat a la Capella del Santíssim i que data de l’any 1850.

celebracions
◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Entre els dies 18 i 25 de gener té lloc
aquesta setmana de pregària comuna a les
esglésies cristianes. El lema d’enguany és
“Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi
empeny”, i coincideix amb el 500 aniversari de
l’inici de la reforma protestant.
A l’arxiprestat de Terrassa la pregària tindrà
lloc el divendres dia 20 de gener, a les 9 de la
nit, a l’Església Evangèlica Unida amb la
predicació de Mn. Joan Làzaro. A nivell diocesà
el Sr. Bisbe presidirà la pregària de cloenda el
dimecres dia 25 de gener, a les 7 de la tarda,
a la Catedral.
◗ Missa exequial. Els dilluns 2 i 9 de gener, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Maria Neus Ferrer Vives, Ramona Peñarroya
Adell, Enric Pérez Martín, Òscar Soler Gallego,
Josep Soler Sucarrats i Lluís Tapioles Armengol.
Descansin en pau.

agenda
◗ Reunió de pares de l’esplai. Aquest dissabte,
dia 14 de gener, a ¾ de 5 de la tarda.
◗ Adoremus. Dijous, dia 19 de gener, a 2/4 de
9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 20 de
gener, a 2/4 de 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Reunió de Pares de Primera Comunió. Dimarts,
dia 17 de gener, a les 8 del vespre, tindrà lloc a la
Sala Capitular la reunió dels pares per preparar la
Primera Comunió dels seus fills enguany. Com és
costum, les celebracions de Primera Comunió
tindran lloc els diumenges de Pasqua a la 1 del
migdia. A la reunió s’informarà de la distribució
dels dies i de la normativa de la parròquia.
◗ Curset del CPM. Els dies 17 i 19 de gener i
24 i 26 de gener tindrà lloc el primer curset
d’aquest any per a les parelles que han decidit
contreure matrimoni properament.
◗ Conferència mensual. Dissabte vinent, dia 21
de gener, a a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc a la
Sala Capitular la conferència “L’espiritualitat de
Martí Luter”, a càrrec del P. Hèctor Vall SJ, amb
motiu de la commemoració del 500 aniversari de
l’inici de la reforma protestant. L’acte està organitzat
pel Grup Avant de la Federació de Cristians de
Catalunya.
◗ Fer-se subscriptor de la parròquia. En l’inici de
l’any és bo plantejar-se personalment la
col·laboració econòmica a la parròquia a través
d’una subscripció periòdica. D’aquesta manera
contribuïm a fer que l’economia parroquial -força
precària!- disposi d’unes entrades fixes per tal de
fer front a les despeses ordinàries de manteniment
que, com és ja conegut, són prou importants. Des
del Consell d’Economia se’ns convida a
plantejar-nos-ho amb responsabilitat i a donar una
resposta efectiva, segons les possibilitats de
cadascú. A l’entrada del temple hi ha les
butlletes.
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