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VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL
6 de juny de 2017
S’inicia la reunió amb la pregària i tot
seguit es passa a l’ordre del dia.
QÜESTIONS PRÈVIES
Es parla dels 150 anys de la parròquia.
Cada grup i comissió exposa les seves
propostes.
Mn. Nadal recorda que ben aviat es
reformarà l’Auditori Parroquial. El 24 de
juny, festivitat de Sant Joan, es farà una
col·lecta especial per l’Auditori Mn. Joan
Nonell; es deixarà una bústia a l’església
per tal de recollir els donatius.
INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
FESTEJOS. Organitzaran la celebració de
Sant Joan amb coca i begudes a l’Auditori.
JUSTÍCIA I PAU. Els tallers de conversió
ecològica van ser força proﬁtosos. S’està
redactant un informe amb les conclusions
que s’exposarà a la parròquia per poder
treballar-lo entre tots.
COMISSIÓ
DEL
PELEGRINATGE.
Per començar a preparar-lo s’organitzà
juntament amb Fe i Cultura un cinefòrum
presentat i comentat per Carmina Pinya.
Es va projectar “La Missión”, un ﬁlm que
dóna a conèixer la història d’uns jesuïtes
que durant el segle XVIII es marquen
l’objectiu
d’evangelitzar
els
indis
guaranís, un poble encara per civilitzar
que viu prop de les cataractes d’Iguazú.
També per preparar el pelegrinatge s’ha
organitzat una matinal a Manresa per

Consell
Parroquial

conèixer la ruta ignasiana. Es visitarà el
Santuari de la Santa Cova, el museu i
s’assistirà a l’audiovisual.
ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA.
En les trobades quinzenals tornaran a
treballar el catecisme.
ECONOMIA. Els ingressos es mantenen.
ARXIU-MUSEU. Acabaran el curs
visitant el Museu Diocesà de la Catedral
de Barcelona; els farà l’explicació el Sr.
Josep Maria Martí i Bonet, arxiver.
El 2 i 4 (dissabte i dilluns) de setembre,
de 10 a 12 es farà jornades de portes
obertes per visitar l’arxiu i el campanar.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Dimecres 14
de juny clouran el curs amb una visita
guiada al Monestir de Sant Cugat que
començarà a les 5 de la tarda, aniran a
berenar i a les 8 del vespre assistiran a la
missa de 8 del monestir.
La festa de les àvies serà l’11 de juliol. Hi
haurà xocolatada i la Raquel amenitzarà
amb l’acordió.
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representació de contes catequètics a
l’Auditori a la que hi van convidar a pares
i familiars. Van acabar resant tots junts i
agafats de les mans el parenostre.

JUSTÍCIA I PAU. De la venda de llibres
de segona mà es van recollir més de 1000
€ que es lliuraran íntegrament a Càritas
parroquial.
GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Valoren
molt positivament la celebració del 40è
aniversari que es va cloure amb un sopar
al patí de l’Escola del Carme en el que hi
van assistir unes 300 persones i Mn. Joan
Nadal a qui li agraeixen la participació. En
acabar el sopar van repartir com a detall
unes piruletes de xocolata amb el logo de
la Trepa. Avui també en reparteixen als
membres del consell.
Les colònies d’estiu es faran del 16-26
de juliol a la casa Clar del Bosc, prop de
Banyoles.

PRECS I PREGUNTES.
Es considera oportú convocar el consell
el mes de juliol degut a tot el que s’ha
de parlar i concretar de cara el 150è
aniversari de la parròquia.
CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ.
El consell queda convocat dimarts 4 de
juliol, a 2/4 de 9 del vespre.

CATEQUESI
FAMILIAR.
Valoren
molt positivament el ﬁnal de curs al
col·legi de la Sagrada Família amb tots
els nens i nenes que fan catequesi els
dilluns. Els grups de dimarts van fer una
FE D’ERRATES
En el Portaveu de la setmana passada es
van publicar unes dades errònies en la
notícia sobre Sant Pau de Riu-sec. Les
dades correctes són les següents:
-Visites guiades a l’església de Sant Pau
de Riu-sec: 105
-Número de socis actualment: 258
-Data d’inscripció per presentar les
fotograﬁes a AFOCER 14 setembre de
2017. Veredicte el 27 de setembre de
2017.
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MÉS DE NOU MILIONS DE PERSONES
MARQUEN LA CREUETA LLIURE I SOLIDÀRIA;
ETS TU UNA D’ELLES?
Redacció
Són desenes de milers de voluntaris
que des de comunitats parroquials o
diocesanes, a través de Mans Unides i
Càritas fan una tasca social i/o catequètica.
Com m’agradaria una Església pobra i
per als pobres va dir Bergoglio abans de
ser Papa. Aquesta “Església pobra i per
als pobres” –aﬁrma Àngel Arriví– és la
que corre per les venes de les 70 diòcesis
espanyoles i de les gairebé́ 23.000
parròquies, on es recrea el miracle de
la multiplicació́ dels pans i els peixos a
les mans d’aquesta legió́ de samaritans
formada per 18.576 sacerdots, 55.367
religiosos i 101.751 catequistes. Donar
suport a aquest compromís amb els més
pobres a través de l’Assignació́ Tributària
és senzill. N’hi ha prou marcant una «X»
en ambdues caselles (una per l’església
i l’altra amb ﬁnalitats socials) perquè̀,
sense cap cost afegit per a nosaltres,
una part dels nostres impostos tingui la
millor de les ﬁnalitats possibles. Com a
cristians, ens ho reclama la nostra fe.
Com a ciutadans, ens ho exigeix la nostra
responsabilitat.
Hem de tenir present que l’Església no rep
res dels Pressupostos Generals de l’Estat

i per tant necessita de l’ajut econòmic
de tots. El fet de marcar la creueta en la
Declaració de Renda a favor de l’Església
suposa, aproximadament, un 25% del
total.
A Espanya cada any són batejades més
de 231.254 persones. Reben la primera
comunió́ prop de 251.000, de les quals
es conﬁrmen més de 115.764. Contrauen
matrimoni canònic més de 51.810
parelles i es dóna el culte d’exèquies
a 386.000 difunts. La tasca pastoral
o d’evangelització́, com han recordat
els últims Papes, constitueix la missió́
essencial de l’Església.
L’acció́ educativa es desenvolupa en
els 2.593 centres catòlics, on estan
escolaritzats gairebé un milió́ i mig
d’alumnes amb cent mil docents
aproximadament.
Més de 83.712 voluntaris de Càritas i
5.052 de Mans Unides fan possible una
tasca social i assistencial.
Són més de nou milions de persones que
marquen aquesta “X” lliure i solidària;
ets tu una d’elles?
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE ONZÈ DE DURANT L’ANY.
SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE
CRIST. 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.

GRUP DE REFLEXIÓ DE FE. És reunirà
dilluns 19, a les 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.

VIDA CREIXENT. Dia de trobada dimarts
20, a les 6 de la tarda.
MISSA DE SANT JOAN. Se celebrarà
dissabte 24, a 2/4 de 9 del vespre. Seguidament la parròquia convida a coca i refrescos a l’Auditori Parroquial per felicitar
a Mn. Joan Nadal.
ARXIU-MUSEU. La comissió necessita
fotograﬁes parroquials de l’any 1965 ﬁns
el 1975 per preparar el 150è aniversari.
Seria interessant deixar-les a secretaria
per escanejar, després es tornaran al seu
propietari.
AUDITORI MN. JOAN NONELL. En motiu de la festivitat de Sant Joan el 24 i 25
de juny, podreu fer els vostres donatius
per l’Auditori en els sobres que es troben
a les sortides de l’església i dipositar-los a
la bústia que hi haurà al costat de l’altar.

Jo. 6, 51-58

Jo sóc el pa viu baixat del cel.

Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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