CORPUS CHRISTI, DIA DE LA
CARITAT
PARE NOSTRE QUE ESTEU EN EL CEL.
Vós, que sou el Pare present aquí a la terra, Pare de tothom i també de totes
les persones marginades, que passen necessitats, que pateixen violència o
persecució, us demanem que trobin el suport i l’ajut necessaris per superar
la duresa de les situacions de la vida.
SIGUI SANTIFICAT EL VOSTRE NOM.
Ajudeu-nos a viure la santedat del vostre nom. Que els cristians ens hi
comprometem. Que ens reconeguem uns i altres com a germans, membres
de la gran família dels fills de Déu, especialment dels més pobres i marginats.
VINGUI A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE.
Us demanem amb totes les nostres forces que el vostre Regne es faci present
enmig nostre, un regne d’amor, de vida, de justícia i de pau. Feu que cadascú
de nosaltres i especialment els que tenen responsabilitats en la nostra societat
hi treballem decididament.
FACI´S LA VOSTRA VOLUNTAT AIXÍ A LA TERRA COM ES FA EN EL CEL.
Us preguem que ens doneu la força necessària per tal de mantenir-nos sempre
ferms, complint la vostra voluntat, una voluntat que cerca la justícia per a
tothom, especialment per als més desfavorits.
EL NOSTRE PA DE CADA DIA DONEU-NOS, SENYOR, EL DIA D’AVUI.
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Feu que, a través dels nostres pobres mitjans, el vostre pa arribi a tothom, per
tal de saciar el cos i l’ànima de tantes persones que viuen sense sentit, sense
il·lusió, sense amor, sense esperança.
I PERDONEU LES NOSTRES CULPES AIXÍ COM NOSALTRES PERDONEM
ELS NOSTRES DEUTORS.
Perdoneu, Senyor, els nostres pecats d’indiferència, d’individualisme, de
consumisme, de falta de sensibilitat envers els nostres germans que viuen
atrapats en la precarietat.
I NO PERMETEU QUE NOSALTRES CAIGUEM EN LA TEMPTACIÓ, ANS
DESLLIUREU-NOS DE QUALSEVOL MAL.
Deslliureu-nos, finalment, Senyor, de la temptació de la insolidaritat, de la falta
d’esperança, del conformisme, de tants mals i pecats que ens assetgen i que
ens impedeixen viure com a comunitat de deixebles.

celebracions
◗ Solemnitat del Corpus Christi. Aquest
diumenge, a les 7 de la tarda, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses presidirà la Missa a la Catedral i,
seguidament, la Processó amb el Santíssim que,
sortint per la Plaça Vella, recorrerà els carrers
Gavatxons, Sant Pere, Cardaire i Fontvella.
Durant la tarda, a partir de les 3, es prepararan
les catifes florals per a la processó. Com en altres
ocasions, es demana també que s'ornamentin
amb domassos i altres robes les balconades dels
carrers.
◗ Adoració al Santíssim a Sant Francesc. El
proper dimecres, dia 21 de juny, és l’últim dia
d’aquest curs que es farà Adoració al Santíssim.
Es reprendrà durant el mes de setembre i
s’anunciarà oportunament.
◗ Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. El proper
divendres, dia 23 de juny, hi haurà Exposició del
Santíssim a les 5 de la tarda, a les 7 Vespres i
Acte de Consagració al Sagrat Cor i Missa
Solemne a les 8. Dilluns, dia 25, a les 12 del
migdia tindrà lloc la Missa en sufragi pels
associats difunts de l’Apostolat de l’Oració.
◗ Horari de celebracions per Sant Joan. Dissabte
vinent, dia 24 de juny, se celebrarà la Missa a
les 9 del matí i a 2/4 de 8 del vespre. La Missa
Familiar no es tornarà a celebrar fins al primer
dissabte del mes d’octubre.
◗ Casament. El proper dissabte, dia 24 de juny,
a les 5 de la tarda, contrauran matrimoni Juan
Pascual Muriana i Yolanda González Manso.
◗ Exèquies. Dilluns passat, dia 12 de juny, a 2/4
de 10 del matí se celebraren les exèquies de la
Sra. Maria Veciana Llauradó, que havia mort, als
93 anys, el dissabte dia 10 de juny. Que al Cel ens
hi puguem retrobar.
◗ Missa exequial. El mateix dilluns, dia 12 de juny,
en la Missa de les 8 del vespre s’ha pregat per
l’etern descans dels nostres germans difunts Ramon
Contijordi Lloberas, Francisca Font Costa, religiosa,
Pedro Mayorga Cañadas, Isabel Palet de Roselló i
Maria Torrens Bruquetas. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Col·lecta a favor de Càritas. Aquest cap de
setmana té lloc 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 i donar-los un fil d’esperança.
◗ Reunió amb tots els grups que han participat
en el Corpus. Dilluns, dia 19 de juny, a 2/4 de
8 del vespre, al Centre Sant Esperit (Núm. 5) el
Sr. Bisbe es trobarà amb tots els responsables
dels grups i institucions que han participat en la
festa del Corpus Christi per fer-ne la valoració i
revisió així com l’agraïment per la col·laboració
de tots.
Els grups que hi participen enguany són l’Esplai
0.5, Joves del Sant Esperit, Fundació Busquets,
Escola Airina, Escola La Vall, Club Sínia,
Associación de Amigos de la Santa Cruz del Voto
de Canjáyar, Hermandad del Rocío de Terrassa,
Centro Aragonés de Terrassa, Club Cimal, Centre
Valira, Escola La Farga, Escola Ramon Pont,
Parròquia de Santa Maria de les Arenes,
Hermandad de San Sebastián de Fiñana, Escola
Petit Estel La Nova, Centre Cultural el Social, Pares
5.5, Grup d‘Espiritualitat Matrimonial, Escola La
Farga i Seminari Diocesà.
◗ Trobada arxiprestal de final de curs de
catequistes. Dijous, dia 22 de juny, la nostra
parròquia acollirà la trobada de final de curs de les
catequistes de l’arxiprestat. Participaran en la Missa
de les 8 del vespre i, seguidament, tindrà lloc un
refrigeri a la Sala Capitular.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 19 de juny, a
les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 21 de juny,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis,
i Missa a les 7.
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