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VIDA DE LA COMUNITAT

PRIMERA TROBADA DE PARRÒQUIES
Mn. Joan Nadal

Dissabte 25 de febrer al matí hi haurà la
Primera Trobada de Parròquies a la que
m’agradaria que hi participéssiu amb
il·lusió i ànim de formació i convivència.
Aquesta trobada vol ser una evolució
de les Trobades de Consells Pastorals a
les que es convocava només a membres
dels consells de les diferents parròquies i
que començaren l’any 2001 per iniciativa
dels mossens de l’Arxiprestat Centre amb
l’objectiu de dur a terme una pastoral de
conjunt. Així, després de consultar-ho amb
el Consell Arxiprestal format pels laics de les
parròquies van començar aquestes jornades
en les que es reﬂexionava sobre temes
com, la pastoral matrimonial, l'educació en
la fe, el futur de la parròquia, etc.; temes
que exposaven diferents ponents. Fruit
d'aquestes trobades va néixer la revista
Xarxa, La Coordinadora de Joves, l'Aplec
Pasqual, la coordinació arxiprestal amb el
CPM (Centre de Preparació pel Matrimoni)
i la Taula de Catequistes. Fa quatre anys
s'hi afegiren també les parròquies de
l’Arxiprestat Sud. Des del 2014, les trobades
dels consell s’ampliaren i van comptar
ja amb la participació de les diferents
comissions d’ economia, catequesi i Càritas.
Però aquest any hem pensat que seria molt
interessant fer extensiva la convocatòria a
tots el membres de les diferents parròquies,
estiguin en una comissió o no.

Galobart, delgat episcopal del Catecumenat
i l’Apostolat Seglar sobre com transmetre el
tresor de la fe.
Com en anys anteriors es farà un treball per
grups.
Per les persones que vulguin hi haurà un
dinar compartit amb sorpresa al ﬁnal.
Preu 15€. Pels que participin només a les
activitats es demana una donatiu de 2€.
És important que passeu a apuntar-vos pel
despatx parroquial el més aviat possible per
tal de poder organitzar-nos millor.

Per tant dissabte 25 de febrer, a 2/4 de 10 del
matí i a l’escola dels Salesians de Sabadell
us convidem a participar en aquesta activitat
conjunta en la que hi haurà, després de la
benvinguda, un moment de pregària i una
interessant exposició a càrrec de Jaume
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DIUMENGE SISÈ 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.
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.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER
ADULTS. Es reuniran dilluns 13, a les 8
del vespre.
JUSTÍCIA I PAU. Dilluns 13, a 2/4 de 9
del vespre, reunió d'aquesta comissió.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 16, a 2/4 de 10
del vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume
Balateu. Tema: "L'evangeli de Joan”.
PREGÀRIA 0-7. Dissabte 18, a 2/4 de
6 de la tarda, pregària amb els més menuts.
PELEGRINATGE A LOIOLA. Dimecres
dia 22, a 2/4 de 9 del vespre i a l'Auditori Parroquial, reunió explicativa amb tots
els pelegrins i persones interessades en
aquest pelegrinatge Ignasià.
1a. TROBADA DE PARRÒQUIES. Tindrà lloc dissabte 25 de febrer a l'escola
dels Salesians. Començarà a les 2/4 de
10 del matí. Tema: "Com transmetre el
tresor de la fe" a càrrec de Jaume Galobart, delegat de catecumenat. Cal inscriure's abans del dia 18. Les persones
que es quedin a dinar hauran de pagar
15€, les que no 2€ com a donatiu.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Dimecres 8
de març, a les 7 de la tarda, reunió de voluntàries per preparar la Pasqua. Es prega
la màxima assistència.
UNIÓ DE MARES. Sopar solidari pels
refugiats a la "caseta" dimecres 15 de
febrer. Per assistir cal portar 100 gr. d'algun aliment que es pugui menjar amb els
dits i alguns euros pels refugiats. Us hi
esperem. Les persones interessades cal
que us poseu en contacte amb Majepa.
Mt. 5, 17-37

Digueu senzillament sí,
quan és sí, no quan és no.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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