CAMPANYA CAP INFANT
SENSE COLÒNIES
Un any més, des de l’Esplai 0’5-Parròquia del Sant Esperit, organitzem
colònies, campaments i ruta d’estiu. Són les activitats més esperades
per tots els infants i monitors de l’esplai i, com cada any, volem que
siguin un èxit. És una setmana en què, a part de fer bona convivència i
aprendre valors a través de jocs, activitats i tallers, els que hi participen
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 i 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 el respecte, l’amistat, la humilitat, el perdó, etc.
Hi ha famílies que voldrien inscriure els seus fills a aquestes activitats
i es veuen frenades per qüestions econòmiques. Des dels seus inicis,
l’esplai sempre ha intentat ajudar aquestes famílies per tal que cap
infant no es quedi sense poder gaudir, per problemes econòmics, d’una
experiència com aquesta. La crisi de fa deu anys va fer augmentar el
nombre de famílies que necessitaven beca, i això va fer que l’esplai,
malgrat fer activitats per recollir diners durant l’any per a aquesta
causa, no tinguéssim prou capacitat per recollir tots els diners necessaris.
Podem dir, però, que gràcies a la bona predisposició de la gent de la
parròquia, sempre hem pogut acabar aconseguint totes les beques
necessàries.
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És per seguir complint amb aquest desig que un any més us tornem
a demanar la vostra ajuda i col·laboració en la campanya Cap nen
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.
També podeu col·laborar-hi amb donatius voluntaris que serveixin per
becar les colònies d’aquells infants que ho necessiten. Es poden fer
arribar els diners a algun dels mossens de la parròquia o bé al compte
corrent ES27 2100 3099 8922 0050 7037 de La Caixa. A més, el
cap de setmana del 16 i 17 de juny ens trobareu a l’atri, on podreu
fer donatius 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!
Units en Crist,
Monitors de l’Esplai 0’5

activitats pastorals

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda,
reben el baptisme els infants Martí Aguilar Cortés,
Marc Gil Cuadrado i Heidi Omokkekpe Akhigbe.
◗ Missa familiar. El proper dissabte, 17 de juny, serà
l’últim dia que se celebri durant aquest curs la Missa
familiar, coincidint amb l’acabament de les activitats
del curs de l’Esplai 0.5. Aquesta Missa es tornarà a
recuperar a partir del proper mes d’octubre.
◗ Aniversari de la creació de la diòcesi. Divendres,
15 de juny, s’escau el catorzè aniversari de la creació
de la diòcesi de Terrassa pel 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.
◗ Ordenació diaconal. El diumenge 24 de juny, a
les 8 del vespre, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
presidirà la Missa a la Catedral i conferirà el sagrat
orde del Diaconat al seminarista Pascal Mwumvaneza,
actualment destinat a la parròquia de la Mare de Déu
del Roser de Cerdanyola del Vallès, i que havia
col·laborat en la nostra parròquia. Encomanem-lo en
la pregària des d’ara i acompanyem-lo amb la nostra
presència en aquell dia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 4 de juny, en la
Missa de les 8 del vespre, es va pregar especialment
per l’etern descans dels nostres germans difunts
Francisca Ayala Soriano, Francesc Font Figueras,
Francisco Giménez Cárcel, Anna Morral Salas i
Carmen Salvador Soriano. Descansin en pau.
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◗ Campanya “Cap nen sense colònies”. Les
persones que vulguin col·laborar en aquesta
campanya que es fa cada any per becar infants
amb dificultats econòmiques per tal de participar
en les colònies de la parròquia, poden fer arribar
el seu donatiu al compte ES27 2100 3099 8922
0050 7037 o en mà a algun dels mossens.
◗ Reunió amb tots els grups que han participat
en el Corpus. Dijous, dia 14 de juny, a les 7 de la
tarda, 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 la valoració i revisió així com
l’agraïment per la col·laboració de tots.
Els grups que hi han participat enguany són l’Esplai
0.5, Joves del Sant Esperit, Escola Airina, Escola La
Vall, Club Sínia, Associación de Amigos de la Santa
Cruz del Voto de Canjáyar, Hermandad del Rocío de
Terrassa, Club Cimal, Centre Valira, Escola La Farga,
Escola Ramon Pont, Escola Viaró, Parròquies de
Sant Pere i de Santa Maria de les Arenes,
Hermandad de San Sebastián de Fiñana, Escola
Petit Estel La Nova, Pares 5.5, Escola La Farga,
Seminari Diocesà i Talleres Loam, a més dels grups
i institucions que han ajudat en la font de l’ou com
balla.
◗ Trobada de final de curs de catequistes.
Divendres, 15 de juny, es farà la trobada de final
de curs dels catequistes de primera Comunió de
la parròquia. A les 7 de la tarda es farà la revisió
del curs, a les 8 del vespre es participarà en la
Missa, i seguidament tindrà lloc un àpat de
germanor. Prèviament, el dimecres 13 de juny
tindrà lloc la trobada arxiprestal de catequistes a
la parròquia de la Santa Creu.

agenda
◗ Grup de Càritas. Dimarts, 12 de juny, a les 8 del
vespre.
◗ Concurs Bíblic. Dimecres, 13 de juny, a les 5 de
la tarda.
◗ Trobada de final de curs del CPM. Dimecres,
13 de juny, a les 9 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, 14 de juny, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Reunió de monitors de colònies. Dissabte que
ve,16 de juny, a 2/4 de 8 del vespre.
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