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AVUI PARLEM DE...

EL CARRER DE LA MARE DE DÉU DE LES NEUS
Extret del treball "La Verge en els carrers de la ciutat" presentat, sota el lema "Devoció popular", pel filòleg Pere Roca i Garriga (1921-2009) als Jocs Florals de Sabadell de 1954 dedicats
a la Mare de Déu.
A l'extrem dels dos Ravals hi havia en el
segle XVII un petit carreró que anava de cal
Muixí i can Torras a la carretera de Manresa,
fent cantonada amb la casa del notari Viladot
on s'havia traslladat el vell portal del carrer
de Manresa i damunt del qual hi havia una
imatge de la Verge coneguda amb el nom de
la Mare de Déu d'Europa.
Més tard en enderrocar-se el portal, va
tenir la seva capelleta a l'antiga casa Salt,
i la devoció del seu veïnat va ésser tan viva
i palesa que per la diada de les Neus se li
dedicaven festes i pregàries, no solament al
davant de la capelleta del carrer, sino també
a l'església de la Parròquia de la Puríssima
Concepció, on alguns anys era traslladada en
processó la imatge.
El nom primitiu que tenia el carrer, fou d'en
Viladot en atenció a ésser el propietari i veí
més distingit, el qual ocupà l'alcaldia de
Sabadell, l'any 1836, Aquest curt carrer va
obtenir una gran millora a l'enderrocar-se les
dues cases que el tancaven enfront del Raval
de Fora, les quals van ésser enderrocades en
1901 i 1902.
Durant els anys del període roig, la imatge de
la Verge fou acollida generosament en una
de les cases del veïnat, en la qual la flameta
de l'esperança no deixà mai d'enllumenar la
religiositat d'aquella bona gent.

Per fi, el diumenge
3 d'Agost de 1941,
l'Alcalde
senyor
Josep Mª Marcet i
Coll
presidint
les
Autoritats va inaugurar
solemnement la reposició
de la imatge a la
capelleta de can Salt,
a la vegada que es
donava al carrer el
nom de la Mare de
Déu de les Neus, en
atenció d'haver estat
durant tants anys
la Patrona d'aquell
veïnat.
Anys
després
es
reformà la finca per
la família SalvóPuigdomenech,
i
en el mateix lloc
de l'antiga capelleta
s'hi bastí l'actual, on amb tota solemnitat hi
va ésser reposada la imatge el dia 5 d'agost
de 1949 pel nou Ecònom de la Puríssima
Rvd. Mn. Carles Gili (a.c.s.) de venturosa
memòria.
Així es continuà la tradició catòlica d'aquells
Ravals tan devots de la seva Mare de Déu de
les Neus.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DISSETÈ DE DURANT
L'ANY. 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.

PROPERS CINEFÒRUMS. Dimarts dia
26 de juliol, a les 7 de la tarda, passi de
la pel·lícula "Maximilià Kolbe" de K. Zanussi (1991) i dijous dia 28 de juliol a les
7 de la tarda, passi de "Faustina" de J.
Lukaszewicz (1994) a l’Auditori Parroquial.
Organitza Comissió del Pelegrinatge.

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.

HORARI DE MISSES DURANT EL MES
D'AGOST.

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.

Feiners: de dilluns a divendres a les 8
del vespre.
Vigília: a 2/4 de 9 del vespre.

COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.

Diumenge: 10.00; 11.00 i 12.00 hores.
Queda suprimida la missa de les 9 del
vespre.

"Prega, espera i no t'amoïnis.
Preocupar-se és inútil.
Déu és misericordiós
i escoltarà la teva pregaria".
Padre Pio

DESPATX PARROQUIAL. Durant el mes
d’agost s’atendrà els divendres de 2/4 de
6 a 2/4 de 8 de la tarda.
MARE DE DÉU DE LES NEUS. Divendres dia 5 d’agost se celebrarà la Festa
de la Mare de Déu de les Neus. La missa
serà a les 8 del vespre, seguidament res
del Sant Rosari davant de la capelleta de
la Mare de Déu i en acabar hi haurà un
refrigeri. Us esperem!

Lc. 11,1-13

Cerqueu i trobareu,
truqueu i Déu us obrirà,
perquè tothom
qui demana obté,
tothom que cerca troba,
a tothom qui truca
li obren.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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