
Què és la Porta Santa?

“Travessar la Porta santa és signe d’una veritable conversió del
nostre cor. Quan creuem aquella Porta és bo que recordem que
hem de mantenir també oberta la porta del nostre cor. (...)

No seria gaire eficaç l’Any Sant si la porta del nostre cor no
deixés passar a Crist que ens anima a anar vers els altres, per
portar-los a Ell i el seu amor”.

Sant Pare Francesc, 16 de desembre de 2015

La catedral del Sant Esperit

L’església del Sant Esperit de Terrassa fou edificada al voltant del Castell
de Terrassa. Deu el seu nom a l’Hospital del Sant Esperit (Sancti Spiritus),

situat fora de la muralla i que
acollia els forasters que arribaven
malalts. Les obres de l’església
començaren l’any 1573 i el 1601
fou proclamada parròquia de la
ciutat.

L’any 1951 va rebre el títol de
Basílica Menor i l’any 2014 el
nomenament de Catedral de la
nova diòcesi de Terrassa. El 25 de
juliol d’aquell any hi feia la seva
entrada Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, primer bisbe de la diò-
cesi de Terrassa.

L’església del Sant Esperit re-
presenta un dels millors exponents
del gòtic tardà a Catalunya i con-
té valuosos elements artístics
d’èpoques diverses.

El temple forma part del
Patrimoni Cultural Català des de
2002.
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Parròquies de

Sant Esteve de la Garriga - Sant Andreu de Samalús
Santa Maria de Llerona - Sant Genís de l’Ametlla
Sant Pere de Bigues - Santa Eulàlia de Ronçana

Sant Julià de Lliçà d’Amunt - Sant Esteve de Palaudàries
Santa Maria de Palau-solità - Sant Genís de Plegamans

Santa Maria de Caldes de Montbui

Arxiprestat
Montbui-Puiggraciós



Les esglésies romàniques de Terrassa

Les esglésies de Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere de Terrassa
són importants exemples de l’art romànic català i daten dels segles
XI i XII. El seu origen, però,  és molt anterior, i l’hem de situar a
l’antiga Egara, que va ser seu episcopal a partir del 450 d.C.

Les esglésies d’Egara van constituir un gran conjunt arquitectònic
durant l’època visigòtica (segles VI i VII). Els tres edificis es
configuraren a l’entorn d’un gran pati central. Santa Maria tenia
tres naus i era la catedral; Sant Miquel era una església funerària i
Sant Pere probablement tenia funcions parroquials.

Amb les invasions musulmanes, a partir del 714 d.C., es va
paralitzar el bisbat d’Egara i ja no es va reconstruir. Això no obstant,
sobre les velles esglésies es van construir, segles més tard i ja
novament sota domini cristià, les romàniques amb l’aspecte actual
i amb funcions parroquials: Santa Maria va ser consagrada l’any
1112 i Sant Pere al llarg del segle XII.

L’any 1601 el centre parroquial de Terrassa va passar a l’església
del Sant Esperit i les romàniques van entrar en un període de
decadència fins que, a finals del segle XIX, van començar les obres
de restauració que s’han allargat durant el segle XX.

HORARI DE LA JORNADA

A partir de les 9 del matí
Sortida dels autocars dels pobles.

A les 10
Temps lliure per esmorzar

A 2/4 d’11
Visita guiada a les esglésies preromàniques de Terrassa

(Santa Maria, Sant Pere i Sant Miquel)

i celebració de la Missa

A 2 quarts de 2
Dinar (*)

(*) Es pot optar per portar-se el dinar o utilitzar el servei de càtering.

A 2/4 de 5 de la tarda
Entrada per la Porta Santa

i pregària a la catedral del Sant Esperit

A 2/4 de 6
Retorn als nostres pobles

Anunci del Jubileu

“He decidit convocar un Jubileu extraordinari que tingui
per centralitat la misericòrdia de Déu. Ser un Any sant
de la Misericòrdia. El volem viure a la llum de la Paraula
del Senyor: “Sigueu misericordiosos com ho és el Pare”
(Lc 6,36)

Sant Pare Francesc, 13 de març de 2015


