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VIDA DE LA COMUNITAT

L'ESTIU A LA PARRÒQUIA
Mn. Joan Nadal
Totes les estacions de l’any són diferents, però
l’estiu té un component que ens marca: les
vacances. Un cop passat Sant Joan les activitats
van disminuint i quan s’apropa l’agost moltes
persones marxen. A les misses hi ha menys gent,
tot i que noto un canvi d’anys enrere quan la ciutat
i les parròquies quedaven pràcticament buides.
Sigui per motius laborals (doncs actualment són
poques les persones que disposen de tot un mes)
o bé sigui per motius econòmics, el cas és que a
Sabadell hi ha hagut vida i a la parròquia també.
Personalment les vacances em provoquen un
doble sentiment, per una banda el desig de
descansar i tenir una mica de temps lliure per
viure més a poc a poc: passejar, llegir, poder
parlar amb calma si et trobes algun conegut pel
carrer..., però alhora em provoca enyorança,
doncs us trobo a faltar.

Aquests dos esdeveniments ens uneixen i ens
donen un caliu. També he tingut molt present a
Mn. Nonell, doncs aquest ha estat el primer estiu
sense ell.
Agraeixo el suport i la col·laboració de Mn. David
Álvarez que m’ha donat un cop de mà durant una
setmana en la celebració de la missa diària i al Pare
escolapi Josep Mª Balcells. Igualment agreixo el
suport i la col·laboració de totes aquelles persones
que han ajudat a que la parròquia mantingués el
serveis mínims durant l’estiu.
Demanem llum i força per aquest curs que tot
just comença. Benvinguts!

Les misses de cada dia han anat molt bé. Com
ja sabeu les celebrem a la capella del Santíssim
des del mes de febrer. Pràcticament tots els dies
estava plena i fins i tot hi havíem de posar més
cadires. Realment la capella del Santíssim dóna
un recolliment especial.
A la nostra parròquia hi ha dos fets que trenquen,
si és pot dir així, la monotonia de l’estiu. Un és el
dia 27 de juliol quan se celebra una missa discreta
i senzilla recordant la mort del beat P. Àngel
Rodamilans. En la celebració posem músiques
composades per ell i en acabar es va a l’altar de
la Mare de Déu de Montserrat on hi ha el medalló
i es resen les pregàries del tríptic.
L’altre fet és la festa de la Mare de Déu de les
Neus el dia 5 d’agost, molt més antiga que
l’anterior. Com ja és tradicional se celebra
l’eucaristia dedicada a la Mare de Déu amb
l’adoració de la bella imatge a l’acabar la missa.
Després, com sabeu, anem al carrer del mateix
nom i davant la capelleta resem el rosari. Venen
els veïns dels ravals i ens ajuntem entre 80 i 100
persones. Acabat el rosari la família Roma-Salvó
ens obsequia amb coca i begudes fresques.
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DIUMENGE XXVI 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.

VIDA CREIXENT. Dimarts dia 27, a les 6 de
la tarda, primera de les reunions mensuals
del grup, a la que hi són convidades totes
les persones grans que volen anar alimentant la seva formació religiosa. Enguany treballarem el tema preparat per Mons. Jaume
Pujol, arquebisbe de Tarragona, "Paper dels
laics en l'Església i en el món".

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.

ANTICS JOVES D'ACCIÓ CATÒLICA. La
primera reunió de curs serà el dia 28 de setembre, a 1/4 de 7 de la tarda, a la Sala Sant
Jordi.
TROBADA INICI DE CURS DE LA CATEQUESI. Tindrà lloc al Santuari de la Mare de
Déu de la Salut, dissabte 1 d'octubre. Començarà a les 11 del matí amb la missa, seguidament animació i "pica pica". Comptarem
amb la col·laboració del grup Bufanúvols.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts 4 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell
Parroquial. Queden convocats els representants de totes les comissions.
XXI TROBADA DE PORTANTS DEL SANT
CRIST DE CATALUNYA. Enguany la trobada es farà diumenge 9 d’octubre a la nostra ciutat. Començarà a les 10 del matí amb
el Via Crucis que sortirà de la parròquia de
Sant Vicenç, recorrerà els carrers del centre
i acabarà a les 13.00 hores amb la celebració
de l’eucaristia a la parròquia de Sant Feliu,
presidida pel nostre bisbe. Trobareu més informació a les sortides de l’església.

Lc. 16, 19-31

Recorda que et van tocar
béns de tota mena
i a Llàtzer mals,
però ara ell ha trobat consol
i tu sofriments.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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RECEPCIÓ DELS SAGRAMENTS DEL BAPTISME I CONFIRMACIÓ PER ADULTS.
Com en els darrers anys totes les persones
adultes que vulguin rebre aquests sagraments poden adreçar-se el despatx parroquial per apuntar-se. Es convocarà una reunió per decidir el dia i l’hora.

"La misericòrdia és una experiència del cor, és un commoure't que
et porta a actuar.".
Francesc Torralba

Parròquia Puríssima Sabadell
purissimasabadell

