CAMPANYA CAP INFANT
SENSE COLÒNIES
Un any més, des de l’Esplai 0’5 de la nostra parròquia, organitzem les colònies
i els campaments d’estiu. És una de les activitats més esperades per tots els
infants i monitors de l’esplai i, com cada any, volem que sigui un èxit. És una
setmana en la qual, a part de fer bona convivència i aprendre valors a través
de jocs, activitats i tallers, els participants poden passar uns dies que recorden
com els més especials de l’estiu.
Tanmateix, som conscients que la tasca de l’Esplai 0’5 va més enllà. Totes les
activitats que realitzem, ja sigui durant el curs o bé a l’estiu, estan encaminades
a apropar els infants al Senyor perquè acabin tenint una relació de confiança
amb Jesús, puguin trobar-se amb Ell i créixer tenint-lo com a amic. També
durant aquesta estada intentem educar en el lleure, transmetent una sèrie de
valors cristians que cal treballar en els infants, com són el respecte, l’amistat,
la humilitat, el perdó, etc.
Hi ha famílies que voldrien inscriure els seus infants a aquestes activitats i es
veuen frenades per problemes econòmics, molts cops derivats de la situació
econòmica que sofrim actualment i de la qual tots som més que conscients.
Des dels seus inicis, l’esplai ha intentat sempre ajudar dins les seves possibilitats
aquestes famílies per tal que no es quedi cap infant sense poder gaudir, per
problemes econòmics, d’una experiència com aquesta. La situació de crisi ha
fet augmentar el nombre famílies que necessiten una beca, i això fa que l’esplai,
malgrat realitzar activitats per recollir diners durant l’any per aquesta causa,
no tinguem prou capacitat per a recollir tots els diners necessaris.
DIUMENGE XII
DE DURANT L’ANY
25 de juny de 2017
IV Època - Número 505
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

Per aquesta raó, us demanem la vostra ajuda i col·laboració en la campanya
“Cap Infant Sense Colònies”. D’entrada us demanem la vostra pregària tan
necessària per al fruit d’aquesta campanya i el de les colònies d’aquest estiu.
Podeu col·laborar-hi amb donatius voluntaris que serveixin per a becar les
colònies d’aquests infants. Es pot fer arribar els diners a algun dels mossens
de la parròquia o bé al número de compte corrent ES27 2100 3099 8922 0050
7037 de La Caixa. A més, aquest any, aquest cap de setmana, el 24-25 de
juny, ens trobareu a l’atri, on podreu fer el donatiu i informar-vos sobre la
campanya i les colònies.
Les experiències que viuen els infants aquells dies, les amistats que s’hi creen
i la il·lusió amb què hi van no té preu. Us donem les gràcies per la vostra
col·laboració en nom nostre i, sobretot, de totes les famílies que ajudareu!
Equip de monitors de l’Esplai 0’5

celebracions
◗ Festa Major. El proper diumenge, dia 2 de juliol,
tindrà lloc la Festa Major de la ciutat, en honor de
Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí, patrons de
Terrassa. Amb aquest motiu, l’horari de les
celebracions a la Catedral queda de la següent
manera:
✦ Dissabte, dia 1 de juliol: missa de vigília a 2/4
de 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Economia. Per tal de sufragar les despeses de les
obres que s’estan realitzant als baixants de la nau
central i que s’han fet a la Capella del Santíssim, 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:

✦ Diumenge, dia 2 de juliol:

ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA

✩ Missa a les 9 del matí

ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

✩ Ofici de Festa Major a les 10 del matí, presidit
per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de
Terrassa i concelebrat pels preveres presents. Els
cants aniran a càrrec del Cor de Cambra Dríade,
sota la direcció de Lourdes Garcia, que interpretarà
la “Missa Brevis núm.7 en Do M” de Ch. Gounod
(1818- 1893) i en acabar es cantaran els Goigs en
honor de Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí.

◗ Agraïment per la participació en el Corpus. Des
de la Comissió de Corpus s’agraeix la col·laboració
de grups, parròquies, escoles, institucions i
empreses en la preparació de la celebració del
Corpus, que enguany ha estat, una vegada més,
molt reeixida i participativa. Han realitzat catifes
florals l’Esplai 0.5, els Joves del Sant Esperit, la
Fundació Busquets, l’Escola Airina, l’Escola La Vall,
el Club Sínia, la Associación de Amigos de la Santa
Cruz del Voto de Canjáyar, la Hermandad del Rocío
de Terrassa, el Centro Aragonés de Terrassa, el Club
Cimal, l’ Escola La Farga, l’Escola Ramon Pont, la
Parròquia de Santa Maria de les Arenes, la
Hermandad de San Sebastián de Fiñana, l’Escola
Petit Estel La Nova, el Centre Cultural el Social, el
grup de Pares 5.5, el Grup d‘Espiritualitat
Matrimonial, el Col·legi Viaró i el Seminari Diocesà.

✩ Missa a les 12 del migdia.
✩ Missa a les 8 del vespre.
✦ Dilluns dia 3 de juliol:
✩ Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.
✩ Missa exequial a les 12 del migdia, en sufragi
dels difunts de la ciutat d’aquest darrer any.
◗ Horari de celebracions per Sant Joan. Aquest
dissabte, dia 24 de juny, se celebra 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.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, són
incorporats a la fe de l’Església els infants Martí Muñoz
Cañadas, Daniela Lara Gálvez, Aldison Pedrajas Sánchez
i Bruno Rastrero del Águila.
◗ Memòria de Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer.
El proper dilluns, dia 26 de juny, a les 8 del vespre, se
celebrarà la missa en la memòria del sant.
◗ Institució d’acòlits i lectors. Divendres, dia 30 de
juny, a les 8 del vespre, el Sr. Bisbe presidirà la Missa
a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui i
instituirà lectors i acòlits a 6 candidats per al diaconat
permanent. Entre ells hi ha el Sr. Eduardo Pire,
col·laborador de la nostra parròquia.
◗ Missa exequial. En la Missa de dilluns passat, dia
19 de juny, a les 8 del vespre, vam pregar especialment
per l’etern descans dels difunts M. Teresa Mas Julià i
Adriana Pérez Martín. Al cel siguin.

Per a la confecció de la font de l’ou com balla s’ha
comptat amb la col.laboració de Talleres Loam e
hijos S.L., i la decoració floral ha anat a càrrec de
Floristeria La Selva. A més, hi han col.laborat Martí
Avilés Associats, La previsió Terrassenca, La Rambla
Serveis Funeraris, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Terrassa, Par-Ill Càtering S.L., Fustes Solanelles
SA., Clínica Dental Borrell, Distribucions Antoni
Elias S.A., Edificat-12 Constructora S.L., Optivall i
Fundación Manuel Lao, a més d’altres aportacions
anònimes.
S’ha comptat, també, amb la col·laboració de la
Capella de Música de la Catedral, l’Associació de
Veïns del Centre i Eco Equip.

agenda
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, dia 26 de juny, a les
6 de la tarda.
◗ Grup de Càritas. Dimecres, dia 28 de juny, a les 6
de la tarda.
◗ Reunió de pares de colònies. Dijous, dia 29 de juny,
a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala Capitular.
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