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VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL DE MAIG
3 de maig de 2016
S’inicia la reunió amb la presentació de la
nova pagina web de la parròquia que es
posarà en funcionament el dia 5 de juny. Es
demana als grups i comissions que vulguin
actualitzar fotografies i activitats poden ferho abans d’aquesta data a l’adreça de correu
nuriaolle5@gmail.com, sinó és així es deixarà
tal i com estava en l’antiga.
Tot seguit es passa a l’ordre dia.
QÜESTIONS PRÈVIES
-Mn. Joan Nadal agraeix la col·laboració de
tots en l’Aplec Pasqual. Es fa una valoració
positiva tant de les pregàries com dels músics
i del Cor Vallès així com de l’homilia. Va ser
una celebració àgil i alegre.

-Es recorda que el 15 de maig se celebrarà
l’Aplec de Sant Pau de Riu-sec. Començarà a
les 10 amb una missa i tot seguit sardanes,
castellers, etc. A les entrades de l’església
s’han deixat programes.
-La presentació del nou CD de Bernat
Vivancos va ser una presentació amena, de
nivell i força catequètica, però l’assistència
va ser justeta. Seria bo que quan hi hagi
xerrades i conferències la parròquia faci un
esforç per assistir-hi com senyal d’interès
i respecte tant pel conferenciant com per
l’organització.
INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Recentment van
fer cantada de caramelles a les residències
Santa Rosalia i Germanetes. El
final de curs amb els avis i àvies
el tenen previst pel mes de juliol.
CATEQUESI FAMILIAR. La
festa de Pasqüetes va anar molt
bé; es van batejar 9 persones.
Han fet ja la celebració del perdó
amb els pares dels infants de
Primera Comunió. Els catequistes
i Mn. Joan estan contents tant de
l’assistència com del contingut
de l’acte penitencial.
El 23 de maig es farà el final
de curs al pati del col·legi de
la Sagrada Família; hi haurà
pregària, animació i xocolatada.
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JUSTÍCIA I PAU. Es valora positivament
la venda de llibres de segona mà així com
l’intervenció de Teresa Macià en la Junta
General d’Accionistes de Banc Sabadell
defensant la campanya “Banc Sabadell sense
Armes”.

Mn. David Abadies, Missioner de la
Misericòrdia, vindrà el 24 de maig, a 2/4 de 9
del vespre, a l’Auditori Parroquial per parlar
sobre L’Any Jubilar de la Misericòrdia. El 28
hi haurà una Trobada a Sant Just Desvern
de totes les comissions de Justícia i Pau de
Catalunya i Balears.
S’està buscant dia i hora per la conferència
que es farà el mes de juny sobre l’Encíclica
Laudato Si que anirà a càrrec de Llorenç
Puig, nou delegat dels jesuïtes de Catalunya.
GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE
TAIZÉ. Van assistir a la Jornada de Portes
Obertes als diferents centres de culte, va ser
molt enriquidora.
FESTEJOS. El ressopó de després de la Vetlla
Pasqual va anar molt bé i les caramelles de
Mn. Joan Nonell van fer referència, com
sempre, a la parròquia i a la ciutat.
COR VALLÈS DE LA PARRÒQUIA DE LA
PURÍSSIMA. Participaran, sota la direcció
del Sr. Olivella, en l’Aplec de la Salut i en el
de Sant Pau de Riu-sec.
El 29 d maig faran el final de curs i aniran a
cantar Sant Llorenç convidats per la Coral Els
Emprius.
JOGUINES. Continuen reciclant joguines
recollides en la passada campanya. Per
qualsevol cosa que necessiteu trobareu les
voluntàries als locals del segon pis tots els
dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre.
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ARXIU-MUESEU. Divendres 6 de maig
vindran Anna Baró, tècnica d’educció del
programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament
de Sabadell, i Isabel Arany, responsable
d’activitats educatives del Museu, per visitar
el museu parroquial, el campanar, els altars,
etc. amb l’objectiu de valorar si és possible
formar part del ventall d’activitats agrupades
en l’esmentat programa. S’informarà dels
acords en la propera reunió del consell.
GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Els diners que
van recollir el dia de Sant Jordi amb la venda
de roses serviran per la celebració del 40è
aniversari.
Pel 22 de maig han organitzat unes Jornades
Esportives a l’escola del Carme.
Conviden a tothom a visitar el mural d’un
arbre, símbol del grup d’esplai, que es troba
en una de les sales del primer pis; aquest
era un projecte que fa temps tenien pensat i
finalment s’han animat a fer-lo possible.
El 9 de maig pujaran el gegants a la Salut i
el 10 de juny hi haurà Assemblea de pares a
l’Auditori Parroquial.
Valoren molt positivament la Trobada Catalana
de l’Esplai en la que van tenir oportunitat
de participar en xerrades informatives força
interessants.
CATEQUESI DE JOVES. El 30 d’abril, durant
la missa vespertina del dissabte, van rebre
el sagrament de la confirmació 19 persones
de mans del Bisbe auxiliar Salvador Cristau.
Va ser una celebració molt emotiva que va
comptar amb l’animació del grup de músics.
Participaran en la Vetlla de la Salut del
dissabte 7 d’abril.
ECONOMIA. Els ingressos del més d’abril
comparats amb els de l’any passat han baixat
un 6% i les depeses un 8%.
Dels diners que Hisenda retorna de les
aportacions controlades (subscripcions), la
comissió agrairia que s’aportin de nou a la
parròquia.
Insisteixen en la necessitat de formar una
comissió de Nous Projectes formada per
persones ben diverses i intentar fer una pluja
d’idees amb l’objectiu de donar una empenta
a l’economia parroquial. Els interessats
poden posar-se en contacte amb la comissió

o amb Mn. Joan Nadal. És important que tots
prenguem consciència i aportem el nostre
suport i les nostres iniciatives.
PASTORAL
FAMILIAR.
Anuncien
el
Jubileu Diocesà de les Famílies que es
farà el diumenge 5 de juny al Santuari de
la Mare de Déu de la Salut. Començarà a
2/4 de 5 de la tarda amb una conferència
a càrrec de Mn. David Abadies; “Com viure
el Jubileu?”. Tot seguit es resarà el Rosari a
l’entorn del Santuari, després entrada per la
Porta de la Misericòrdia en família i cantada
del Credo Apostòlic; es clourà l’acte amb la
celebració de l’Eucaristia presidida pel Sr.
Bisbe. Durant la tarda hi haurà servei de
confessions per a tothom. En Pau Tarruell
farà l’acompanyament musical dels actes.
La Delegació de Pastoral familiar convida a
totes els famílies i mossens.
CONSELL ARXIPRESTAL. En l’última
reunió van fer valoració de l’Aplec Pasqual
i les conclusions van ser que la celebració
va resultar àgil; d’una durada més curta que
en altres ocasions. Tot i que la combinació
de coral, músics i orgue era ambiciosa, el
resultat va ser bo. En la col·lecta es van recollir
1556,20 €. També es valora molt l’activitat i
participació dels esplais. Es va informar de la
nova associació d’Amics de Sant Pau de Riusec i de l’Aplec que se celebrarà el dia 15 de
maig, a les 10 del matí.
ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA.
Continuen el ritme normal de trobades.
PRECS I PREGUNTES
Es dóna l’enhorabona a Miquel Creus pel
naixement de la primera neta i es felicita
al col·legi de la Sagrada Família pels 125è
aniversari.
CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ
El consell queda convocat per dimarts dia 7
de juny, a 2/4 de 9 del vespre.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DE PENTECOSTA. Missa de
vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11
en castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.
MES DE MARIA. Durant el mes de maig
es resarà cada dia aquesta tradicional devoció, desprès del rosari i s'acompanyarà
la missa amb cants a la Mare de Déu.

ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres dia 18, a 1/4 de 7 del vespre,
reunió a la Sala Sant Jordi.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 19, a 2/4 de
10 del vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: "El profeta Isaïes".
PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 21, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària amb els més
menuts.
SEGON CINEFÒRUM DEL PELEGRINATGE A POLÒNIA. Les comissions del
Pelegrinatge i Fe i Cultura us conviden al
segon dels cinefòrum sobre Polònia que
es farà diumenge 22 de maig, a les 5 de
la tarda, a l'Auditori Parroquial. Es projectaran les dues parts del film "Karol,
l'home que va esdevenir Papa" en les
que es narra la trajectòria vital de Karol
Wojtyla des de la seva joventut fins a la
seva elecció com a Papa i paral·lelament,
la història de Polònia primer sota la dictadura nazi i després la comunista. Introducció a càrrec de Francesc Macià.
COL·LECTA PER UCRAÏNA. En la
col·lecta especial per Ucraïna s’han recollit 620,59€. Moltes gràcies a tots.
ENCARA ESTEM EN L’ANY DE LA MISERICÒRDIA. Per aquest motiu el dimarts 24 de maig, a 2/4 de 9 del vespre,
a l’Auditori Parroquial, vindrà a parlar-nos Mn. David Abadies, nomenat pel
Papa Francesc, missioner de la Misericòrdia. Mn. David Abadies és Dr. en història
i rector de la parròquia de Sant Joan de
Matadepera.

"La ira de Déu dura un instant,
mentre que la seva misericòrdia
dura eternament".
Papa Francesc

Jo. 7,3 7-39

Naixeran rius d'aigua viva
de l'interior
del qui creu en mi.
Parròquia de la Puríssima. Carrer Capmany, 36 - 08201 Sabadell - Tel. 93 725 14 41
Correu electrònic: secretaria@purissimasabadell.org
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