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2 de juliol de 2017

VIDA DE LA COMUNITAT

FINAL DE CURS D’UNIÓ DE MARES
Mª Rosa Farriol, presidenta.
El passat dilluns dia 19 de juny, Unió de
Mares vam fer la cloenda d’aquest curs
2016-17.
Com cada any, vam donar gràcies al Senyor
amb una Eucaristia presidida per mossèn
Joan Nadal, el nostre consiliari.
Era un moment adient per recordar tots els
regals que Déu ens ha anat donant: la vida,
la família, l’amistat , la natura... i al mateix
temps fer una reflexió sobre un altre món
que no és tan afortunat i pateix per causes
diverses. Vam pregar pels que sofreixen i
també per nosaltres, perquè el Senyor ens
faci adonar de la responsabilitat que tenim
de posar el nostre granet de sorra per
construir un món una mica millor, i li vam
demanar saber viure amb alegria i gràcia

la nostra condició de cristianes. Mossèn
Nadal ens va convidar a seguir endavant,
sense desanimar-nos en la nostra tasca ,
malgrat les dificultats que humanament
puguin sorgir.
Com ja és tradició, a l’acabar, en el recinte
de l’auditori de la parròquia, va haver-hi
la xocolatada. Un acte simpàtic i una bona
ocasió per parlar amb aquelles persones
que, per la seva edat o condicions, no tenen
ocasió de participar en altres activitats.
Contentes i desitjant-nos un bon estiu,
vam posar punt final a aquest curs 201617 amb un joiós a reveure!
Gràcies donem al Senyor per viure i
compartir dins Unió de Mares aquest
sentiment d’amistat!
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE TRETZÈ 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.

CONSELL PARROQUIAL. Dimarts 4 de
juliol, a 2/4 de 9 del vespre, reunió del
Consell. Queden convocats els representants de totes les comissions.
COMISSIÓ D’ECONOMIA. Es reunirà dijous dia 6, a les 7 de la tarda.
AUDITORI MN. JOAN NONELL. Es podran fer donatius durant tot el mes de juliol
en els sobres que trobareu a les sortides
de l’església. Els dies feiners, deixeu-los a
Mn. Joan Nadal o a la Sílvia; els caps de
setmana a la bústia que trobareu al costat
de l’altar.
FESTEJOS. La comissió necessita més
voluntaris, els quals és important que tinguin disponibilitat el 8 i 24 de desembre
i la nit de la Vetlla Pasqual. Les persones
interessades poden posar-se en contacte
amb Mercedites Moratonas o Teresa Puig.
ARXIU-MUSEU. L’arxiu necessita fotografies parroquials de l’any 1965 fins els
1975 per preparar el 150è aniversari. Les
persones que en tingueu podeu passar a
deixar-les a secretaria per tal de poder-les
escanejar, després es tornaran al seu propietari.

Mt. 10, 37-42

Qui us acull a vosaltres,
m’acull a mi
i que m’acull a mi,
acull al que m’ha enviat.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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