PREGÀRIA A LA
SAGRADA FAMÍLIA
Jesús, Maria i Josep,
en vosaltres contemplem
l’esplendor del veritable amor,
a vosaltres, confiats, ens dirigim.
Sagrada Família de Natzaret,
fes també de les nostres famílies
lloc de comunió i cenacle de pregària,
autèntiques escoles de l’Evangeli
i petites Esglésies domèstiques.
Sagrada Família de Natzaret,
que mai més no hi hagi en les famílies episodis
de violència, de foscor i divisió;
que el qui hagi estat ferit o escandalitzat
DIUMENGE VII
DE DURANT L’ANY
19 de febrer de 2017
IV Època - Número 489
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

sigui aviat consolat i curat.
Sagrada Família de Natzaret,
fes prendre consciència a tots
del caràcter sagrat i inviolable de la família,
de la seva bellesa en el projecte de Déu.
Jesús, Maria i Josep,
escolteu, acolliu la nostra súplica.
Amén.

celebracions
◗ Missa familiar presidida per Mons. Salvador
Cristau. Aquest dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, el
Sr. Bisbe Auxiliar presidirà la Missa familiar amb
motiu de la Setmana de la Família. En acabar la
celebració, saludarà els infants i les famílies.
◗ Festa de Sant Antoni Abat. Aquest dissabte,
en la Missa de 2/4 de 8 del vespre, hi participen
els membres de l’Associació Amics de Sant Antoni
Abat, amb la presència de la Bandera, la Junta
Directiva i socis, amb motiu de la celebració de
la seva festa a la ciutat de Terrassa.
◗ Baptismes. Aquest diumenge reben el baptisme
en les cerimònies de la tarda els infants Nerea
Campos Pita, Maria Garcia Bonet, Leire Valentina
Peña González i Mateo Téllez Peña.
◗ Missa en l’aniversari del traspàs de L. Giusanni.
Dimarts, dia 21 de febrer, Mons. Saiz Meneses
presidirà la Missa a les 8 del vespre a la Catedral,
amb motiu de l’aniversari del traspàs de D. Luigi
Giusanni, fundador del Moviment Comunió i
Alliberament.
◗ Missa amb les entitats andaluses. El proper
diumenge, dia 26 de febrer, a les 11 del matí,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, presidirà
la missa, organitzada amb la col·laboració de la
Coordinadora de les Entitats Culturals Andaluses
de Terrassa, en la proximitat de la festa del Dia
d’Andalusia.
◗ Missa de cloenda de la Setmana de la Família.
Diumenge vinent, dia 26 de febrer, a les 8 del
vespre, Mons. Saiz Meneses presidirà la Missa,
com a cloenda de la Setmana de la Família, que
s’ha realitzat a la diòcesi durant aquella setmana.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 13 de febrer,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar per
l’etern descans de la nostra germana difunta
Montserrat Fuentes Campos, i en l’aniversari del
traspàs de Josefa Bofill Biosca.

activitats pastorals
◗ Recollida arxiprestal d’aliments. Aquest
dissabte té lloc la recollida d’aliments en els
supermercats de la ciutat a benefici de Càritas,
amb la col·laboració dels grups de joves de les
parròquies. Tindrà lloc entre les 10 del matí i les
2 del migdia. Com en altres ocasions, es tracta de
col·laborar amb productes de primera necessitat.
◗ Excursió de l’esplai. Aquest diumenge, dia 19
de febrer, els monitors i infants de l’Esplai 0.5
realitzaran una excursió-convivència al Llach Petit.
Sortida a les 11 del matí a l'estació dels ferrocarrils
Terrassa- Nacions Unides i tornada a les 5 de la
tarda.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Dijous, dia 23 de
febrer, es reunirà el Consell Pastoral Parroquial en
sessió ordinària per tractar diversos temes de la vida
parroquial i especialment per preparar la propera
Visita Pastoral, que realitzarà el curs vinent el nostre
Bisbe a les parròquies de l’Arxiprestat de Terrassa.
◗ Trobada arxiprestal. El dissabte dia 4 de març, a
les 9 del vespre, a l’Hotel Milton tindrà lloc la
cinquena trobada arxiprestal dels cristians de
Terrassa, en aquesta ocasió sota la presidència de
Mons. Saiz Meneses. El preu del sopar és de 18
euros, una part del qual anirà destinat a la
Campanya de Mans Unides. Les inscripcions es
poden fer en el despatx parroquial.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 20 de febrer,
a les 6 de la tarda.
◗ Portants del Sant Crist. Dimecres, dia 22 de
febrer, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, dia 23 de febrer, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 24 de febrer, a
les 6 de la tarda.
◗ Responsables de catequesi. El divendres 24 de
febrer a les 7 de la tarda.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 25 de febrer, a
2/4 de 9 del vespre.
◗ Reunió de litúrgia i música. Diumenge, dia 26
de febrer, a ¾ d’11 del matí.
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