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VIDA DE LA COMUNITAT

PREPARANT EL 150è ANIVERSARI
Redacció
Ja fa dies que en el Portaveu es va parlant de la
celebració dels 150 anys de la parròquia. Sens
dubte un gran esdeveniment i un goig doncs
hem de pensar que avui la Puríssima és com és
gràcies a la tasca de totes aquelles persones
que ens han precedit i que van treballar per
aixecar l’edifici i millorar-lo. Que van pensar
en diferents iniciatives i propostes per donar
vida a la comunitat buscant la manera més
adient d’ajudar i acollir; de pregar i fer festa,
adaptant-se a les necessitats dels temps,
cosa no gens fàcil perquè al llarg d’aquests
anys s’han viscut moments complicats tant a
nivell polític, social com religiós.
Nosaltres
avui
intentem
continuar,
ampliar, modificar... però sempre partint
d’una base, la que hem heretat. Per
això és importantíssim que tots en
un moment tant especial participem
i col·laborem aportant iniciatives
i oferint suport econòmic com a
homenatge a tots aquells que van
treballar amb il·lusió pel nostre
futur i pel de la parròquia.
La celebració començarà el 8 de
desembre, dia de la Puríssima,
amb Missa Solemne a les 12 del
migdia. Durant tot un any podrem
gaudir de conferències, concerts,
xerrades i diferents activitats
obertes a tothom.
Anem escalfant motors i pensem
què podem regalar a la

Puríssima en el seu 150è aniversari. Escoles,
particulars, institucions i entitats que us sentiu
relacionades d’una manera o altra amb la
nostra comunitat parroquial esteu convidats
a participar i celebrar amb nosaltres. En
aquests moments moltes persones ja estant
treballant per tal de poder oferir una oferta
amplia i variada.
En homenatge a Mn. Joan Nonell, a qui de ben
cert li hagués agradat participar en aquest
esdeveniment, està previst millorar l’Auditori
Parroquial, que des d’aleshores passarà a dirse Auditori Mn. Joan Nonell. Per tal de poder
realitzar aquest objectiu la parròquia proposa
una col·lecta extraordinària els dies 24-25
de juny per finançar el projecte. Tot i així
es podran continuar fent donatius en uns
sobres que es deixaran a les entrades
de l’església i que es podran lliurar a la
Sílvia (despatx parroquial).
També és molt important donar
suport a la comissió de Festejos que
necessita més voluntaris per tirar
endavant la seva tasca. Ara vindran
dies de molta feina i seria bo que
s’oferissin algunes persones per
col·laborar.
Sabem que podem comptar
amb vosaltres. El tarannà de
la Puríssima ha estat dinàmic i
participatiu sempre, però sobretot
tot quan més se l’ha necessitat.
Endavant purissimaires!
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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.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER
ADULTS. Es reuniran dilluns 5 de juny a
les 8 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.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns 5, a les 8 del
vespre, reunió d’aquesta comissió.
COMISSIÓ DE ECONOMIA. Dimarts 6,
reunió a les 7 de la tarda.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 6,
a 2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell.
Queden convocats els representants de
tots els grups i comissions.
AUDITORI Mn. JOAN NONELL. En motiu dels 150è aniversari de la parròquia i
en homenatge a Mn. Nonell es renovarà
l’Auditori Parroquial que a partir d’aleshores es passarà a dir Auditori Mn. Joan Nonell. Per poder tirar aquest objectiu endavant necessitem la col·laboració de tots. A
les entrades de l’església trobareu sobres
per poder fer la vostra aportació econòmica que podeu lliurar al despatx parroquial
a l’atenció de la Sílvia.

Jo. 7, 37-39

Naixeran rius d’aigua viva de l’interior del qui creu en mi.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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