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VIDA DE LA COMUNITAT

CONCERT DE NADAL
DEL COR VALLÈS DE LA PURÍSSIMA
Cor Vallès

Enguany el Cor Vallès de Sabadell,
denominació actualitzada de l'antic cor
d'aquesta mateixa parròquia de la Puríssima
de Sabadell, oferirà el seu Concert de Nadal
el proper divendres dia 23 de desembre de
2016, a dos quarts de 10 del vespre.

per acabar amb una tercera part final de
conjunt, on s'estrenaran algunes nadales
angleses, adaptades al català per a l'ocasió
i harmonitzades per David Willcocks mort el
2015 i durant molts anys antic director del
Cor del King's College de Cambridge.

Aquesta audició comptarà també amb la
participació del Cor Emprius de Sant Llorenç
Savall, amb qui darrerament ens trobem
agermanats per la mateixa direcció musical
i forma part d'un petit cicle de polifonia
nadalenca, que ambdues corals presentaran
a les respectives localitats d'origen.

El concert anirà amb l'acompanyament al
piano de David Casanova i dirigit en la seva
totalitat pel nostre director Josep Olivella.

El programa es planteja com un tríptic de
nadales en el qual cada cor actuarà de forma
separada, oferint el seu propi repertori, amb
primeres audicions i cançons de sempre,

Volem fer esment que el mateix dia de
Nadal i durant la Missa Solemne de les dotze
del migdia, el Cor Vallès també hi cantarà
des de dalt del cor de l'església parroquial,
tal i com va fer durant la festivitat de la
Puríssima.
Us hi esperem!
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

TERCER DIUMENGE D'ADVENT. 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.

Reunions i activitats per dilluns dia 12
CONFIRMACIÓ D’ ADULTS a les 8 del vespre, reunió amb totes les persones interessades en rebre el sagrament.
JUSTÍCIA I PAU a 2/4 de 9 del vespre.
REFLEXIÓ DE LA FE PER ADULTS a les 9
del vespre.
Reunions i activitats per dimarts 13
UNIÓ DE MARES a les 6 de la tarda i a l’Auditori Parroquial, recés d’advent a càrrec de Mn.
Joan Nadal.
COMISSIÓ ECONÒMICA a les 7 de la tarda.
COMISSIÓ PREPARATÒRIA DELS 150
ANYS DE LA PARRÒQUIA a 2/4 de 9 del
vespre.
BATEJOS a les 9 del vespre, reunió de tots el
pares i padrins que han de batejar en aquests
dies.
Reunions i activitats per dimecres 14
ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA a 1/4
de 7 de la tarda,a la Sala Sant Jordi.
CÀRITAS VOLUNTARIAT a les 7 de la tarda.
CATEQUESI FAMILIAR. Dissabte 17, celebració del Nadal amb tots els grups a les 7 de
la tarda.
PARADES COMERÇ JUST I DE LLIBRES
DE SEGONA MÀ. Dissabte 17 i diumenge 18
venda de productes de Comerç Just i llibres
de segona mà a Via Massagué . La recaptació
anirà per Comerç Just i per Càritas.
COL·LECTA CÀRITAS DIOCESANA. Dissabte 17 i diumenge 18 es farà la col·lecta per tots
els necessitats del nostre bisbat.
POEMA DE NADAL. La Comissió de Fe i Cultura us convida dimecres 21 de desembre, a
les 9 del vespre, a la lectura dramatitzada del
Poema de Nadal de Josep Mª de Sagarra que
farà el grup SET format per reconeguts actors
i actrius de l’escena sabadellenca i catalana,
sota la direcció de Francesc Ventura. Lloc: església de la Puríssima. Les entrades es podran
adquirir a partir del dia 1 de desembre al despatx parroquial al preu de 8 €.
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Jo envio davant teu
el meu missatger,
perquè prepari el camí.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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