RECORDANT MN. FRANCESC CIMA
Francesc, amic, vivent en l’altra riba,
en tot secret és ja paraula clara,
la gràcia de Déu féu el teu viure
missatge de fe ferma i d’esperança.

Fou sempre el teu coll llar escollida,
amor i bon humor a tots donaves
seguint el Crist Senyor, des que va dir-te:
Francesc, fidel amic, vols ajudar-me?

El foc d’aquella veu va seduir-te;
ferit de goig immens i de temença,
endut per l’Esperit, saba divina,
donares el teu “sí” d’amor per sempre.

“Que maco és el Senyor” quan se l’estima,
quin goig neix en el cor quan s’hi festeja,
en Ell totes les creus són font de vida,
en Ell troba conhort tota feblesa.
LA SANTÍSSIMA
TRINITAT
11 de juny de 2017

Mossèn Francesc, amic de Déu per sempre,
ajuda’ns a guanyar el gran anhel:
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COMUNITAT
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TERRASSA

el nostre Gisclareny de cada dia
que sigui per a tots camí del cel.
Mn. Francesc Malgosa i Riera,
publicat a Miscel·lània Mossèn Francesc Cima i Garrigó, Terrassa, 2016

La Missa del XVII aniversari del traspàs de Mn. Francesc Cima tindrà lloc
el proper dissabte dia 17 de juny a les 12 del migdia a la parròquia de la
Mare de Déu del Roser de Gisclareny.

celebracions
◗ Unció dels malalts. Aquest diumenge, a les 12
del migdia, té lloc la celebració Comunitària de la
Santa Unció, a la Catedral. Prèviament, a les 11
del matí, tindrà lloc la preparació espiritual a la
Capella del Santíssim, amb la possibilitat de rebre
el sagrament de la Reconciliació aquells que ho
desitgin.
◗ Baptisme. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben el baptisme els infants Cassandra
Mozos Ibarra, Abril Ortiz Quesada, Lucas Osuna
Parra i Pol Rodríguez Doral.
◗ Casaments. El proper divendres, dia 16 de
juny, a les 5 de la tarda, contreuen matrimoni
Sergio Cabañas Jiménez i Elisabet Luna Linde;
dissabte, dia 17, a les 12 del migdia, Àlvaro
Bartolomé Martín i Laura Fornieles Martínez.
◗ Aniversari de la creació de la diòcesi. Dijous,
15 de juny, s’escau el tretzè aniversari de la
creació de la diòcesi de Terrassa, per part del
papa Sant Joan Pau II amb la butlla Christifidelium
salutem. En totes les celebracions de l’Eucaristia
es tindrà present aquest aniversari en acció de
gràcies.
◗ Benedicció de la font amb l’ou com balla.
Dijous, dia 15 de juny, a les 6 de la tarda, Mons.
Saiz Meneses beneirà i inaugurarà a l’atri de la
Catedral la font amb l’ou com balla, que hi serà
fins el diumenge dia 18 de juny.
◗ Missa en ritu hispanomossàrab a les esglésies
de Sant Pere. Dijous, dia 15 de juny, coincidint
amb la festivitat del Corpus, Mn Fidel Catalán
presidirà, a 2/4 de 8 del vespre, la Missa en ritu
hispanomossàrab.
◗ Solemnitat del Corpus Christi. El proper
diumenge, dia 18 de juny, Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses presidirà la Missa a les 7 de la tarda a
la Catedral i, seguidament, la processó amb el
Santíssim. Durant la tarda, a partir de les 3, els 20
grups participants prepararan les catifes florals per
a la processó. Com en altres ocasions, es demana
també que es puguin ornamentar amb domassos
i altres robes les balconades dels carrers.

◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 5 de juny, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans de Mònica Massip Borràs i es tingué un
record en l’aniversari de Josep M. Torredemer
Malagarriga i de Pere Ribas. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Economia. Actualment s’estan realitzant les
obres a la Capella del Santíssim (teulada i baixants)
i es continuaran amb els baixants de la nau central
i els quadres elèctrics, amb un pressupost total
de 98.824 euros. A hores d’ara ja s’han hagut de
pagar 58.491,82 euros. Es pot col·laborar amb
donatius puntuals, en les col·lectes setmanals,
fent-se subscriptor de la parròquia amb les
butlletes que es troben a l’entrada del temple i a
través de donatius a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Conferència sobre Els Salms. Dimarts, 13 de
juny, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc a la Sala
Capitular la conferència Els Salms. En la recerca
del sentit més profund de la pregària, a càrrec
del P. Ignasi Fossas, prior de Montserrat. L’acte
està organitzat per la Delegació Episcopal de
Pastoral de la Salut i és obert a tothom.
◗ Col·lecta a favor de Càritas. El proper cap de
setmana tindrà lloc, com cada any, la col·lecta
extraordinària a favor de Càritas diocesana, que va
íntimament unida a la festa del Corpus Christi. El
lema d’enguany, Atrapats en la precarietat, ens
recorda la dificultat de moltes famílies per subsistir.
Som cridats a ser comunitats per ajudar les persones
més vulnerables, donant-los un fil d’esperança.

agenda
◗ Trobada de final de curs del CPM. Dimecres, dia
14 de juny, a les 9 del vespre.
◗ Trobada de final de curs de catequistes.
Divendres, dia 16 de juny, a les 7 de la tarda.
Seguidament, participaran en la Missa de les 8.
◗ Trobada de final de curs de joves. Divendres, dia
16 de juny, a les 8 del vespre.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 17 de juny, a 2/4
de 9 del vespre.
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