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VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL D’OCTUBRE
10-10-2017
S’inicia la reunió pregant pels esdeveniments polítics i socials del moment. Tot
seguit es passa a l’ordre del dia.

Consell
Parroquial

QÜESTIONS PRÈVIES
SOBRE ELS 150 ANYS
• S’informa que la reforma de l’Auditori Parroquial, de la qual es va parlar
en el Portaveu del dia 8 d’octubre de
2017, començarà a partir de mitjans
de juny. El projecte ja està a punt,
però les obres les ha d’autoritzar el
Bisbat. Es reparteixen sobres per tal
de poder recaptar més diners.
• El Dvd d’història de la parròquia, iniciativa de la comissió Arxiu-Museu, es
posarà ben aviat a la venda. En ell hi
han treballat tots els voluntaris i voluntàries de l’Arxiu i ha comptat amb
la col·laboració de Mn. Joan Nadal i
dels Srs. Salvador Soley i Rafel Uyà.
• Les bases del concurs de fotografia
que ja s’ha anat anunciant al Portaveu, es publicaran en el mateix full
parroquial el 15 d’octubre. Recordem
que aquesta ha estat una iniciativa
proposada per la comissió organitzadora i que compta amb el suport tècnic de Càmara Club.
• El primer acte que obrirà les activitats
dels 150 serà una xerrada a càrrec de
Fra. Valentí Serra el 30 de novembre a
2/4 de 8 del vespre, a l’Auditori Parro-
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quial. Tema: La tradició Immaculista a
Catalunya.
Ben aviat es començarà a treballar en
el pessebre monumental que es podrà visitar a la Sala del beat Pare Àngel Rodamilans (Sala d’Exposicions).
S’inaugurarà i beneirà durant la missa
familiar de Nadal del dissabte 16 de
desembre. Aquest pessebre serà obra
de Marcel·lí Pol, mestre de pessebres
de la Unió Pessebrista de Sabadell.
La loteria de Nadal ja està a la venda.
Els diners serviran per cobrir despeses dels 150 anys.
Els programes amb les diferents activitats es podran repartir properament.
El 23 de desembre hi haurà un concert
coral de Nadal; hi participaran les Corals: Iubilo de la parròquia de la Santíssima Trinitat, la Coral Ressò i el Cor
Vallès de la Parròquia de la Puríssima.
Després del dinar de Germanor no hi
hi haurà projecció de cap pel·lícula
sinó un concert.
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• S’estan acabant d’enllestir un nous
cantorals en els que hi haurà els cants
tradicionals de l’església i els propis
que cantem a la parròquia. N’ha tingut cura membres del grup de músics
i algun altre voluntari amb la supervisió de Mn. Joan Nadal.
• S’ha dissenyat un logo que figurarà en
el capçal del Portaveu i en tota informació escrita i electrònica.

• Durant aquesta celebració hi haurà
moltes activitats, però el més important és la participació de tots. Mireu
de donar suport amb la vostra col·
laboració i la vostra presència.
ALTRES QÜESTIONS
S’informa que degut a constants problemes amb l’anterior adreça electrònica,
s’ha decidit canviar-la. Ara és
parroquiapurissima@gmail.com
INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
CATEQUESI FAMILIAR. El 30 de setembre van iniciar el curs al Santuari de
la Mare de Déu de la Salut. Es va fer missa a l’aire lliure, es va explicar un conte
i hi va haver animació a càrrec de Pau
Tarruell. Es valora molt positivament.
Aquest curs hi ha una nova catequista i
40 nens i nenes de primer curs.
Estan fent uns llibrets amb cants, preguntes i respostes per tal que familiar i pares
puguin seguir millor les celebracions.
2

Pel 3 de febrer tenen prevista una celebració eucarística commemorativa dels
150 anys de la parròquia.
GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE
TAIZÉ. Van començar el curs el 13 de
setembre. Recorden que els dies 17 i 18
de novembre hi la XVII trobada interreligiosa al Casal Pere Quart. El tema del diàleg interreligiós serà “Quan les religions
conten”.
ARXIU-MUSEU. Des del mes de maig
compten amb una nova incorporació, la
del Sr. Antoni Barreda qui s’encarrega de
digitalitzar totes les fotografies antigues.
Durant la Festa Major, es va fer jornada de portes obertes i visites guiades de
l’Arxiu-Museu i el campanar. Se’n fa una
valoració molt positiva doncs hi van participar 130 persones.
Com ja s’ha comentat a les qüestions
prèvies, la comissió està treballant en el
Dvd d’història de la parròquia amb la col·
laboració de Mn. Joan Nadal, el Sr. Rafel
Uyà i el Sr. Salvador Soley. A més han
contactat amb el Sr, Marcel·lí Pol per la
construcció del pessebre monumental a
la Sala del Beat Àngel Rodamilans, per
tant aquest curs no hi haurà exposició ni
calendari.
JOGUINES. Des de començament de
curs compten amb la col·laboració de
Montse Majà. La comissió ja s’ha reunit
per tal de preparar els locals i començar
la campanya de Nadal d’enguany.
FESTEJOS. La comissió encara no s’ha
reunit, però ben aviat començarà a preparar les festes de la Puríssima i Nadal.
GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Els monitors es van reunir a començament de
curs amb Mn. Joan Nadal per parlar del
primer trimestre.
Aquest any per solidaritat amb tots els
esdeveniments polítics i socials vendran
participacions de la Grossa.
S’ofereixen per participar i fer activitats
conjuntes de cara la celebració dels 150
anys de la parròquia.
ECONOMIA. Tancat el segon trimestre,
els ingressos han incrementat un 4% i
les despeses han baixat un 5%. El total

és un 3% més que l’any anterior. La comissió agraeix l’esforç que està fent la
comunitat per aconseguir aquests resultats i més tenint en compte les despeses
a les que estem fent front de cara als 150
anys.
PASTORAL FAMILIAR. Ens parlen dels
cursos per a matrimonis que es faran a la
parròquia a partir del 21 d’octubre. L’horari serà de 9 del vespre a 2/4 de 12.
Els temes i dates són:
21 Octubre
28
4
11
18
25
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Octubre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Desembre

Construint fonaments
sòlids
L’art de la comunicació
Resolent conﬂictes
El poder del perdó
L’impacte de la família
Vida sexual sana
Amor en acció

JUSTÍCIA I PAU. Teresa Ralats, en nom
del col·lectiu de Dones de l’Església, es
va posar en contacte amb Justícia i Pau
Sabadell per tal d’unir esforços i fer durant el curs dos o tres actes conjuntament.
COMISSIÓ DE PELEGRINATGES. Informen que es farà una estada a Mallorca els dies 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig
per aprofundir la figura de Ramon Llull
visitant llocs representatius. S’allotjaran
en una casa d’espiritualitat.
El 17 de novembre es farà el Sopar de
pelegrins; abans, però, es participarà en
la missa de les 8 del vespre per pregar i
donar gràcies.
COR VALLÈS DE LA PURÍSSIMA. La
Coral parroquial ja ha començat el curs i
el ritme habitual d’assajos. Participarà en
un concert coral de nadales que es farà a
l’església de la Puríssima, amb motiu del
150 anys, el 23 de desembre juntament
amb les Corals Iubilo i la Coral Ressò.
CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ
El Consell queda convocat pel dia 7 de
novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXIX 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.

CONFIRMACIÓ D’ ADULTS. Tindrà lloc
dilluns 23, a 2/4 de 8 del vespre.
GRUP DE REFLEXIÓ DE LA FE. Es reunirà dilluns dia 23, a les 9 del vespre.
VIDA CREIXENT. Dia de trobada dimarts dia 24, a les 6 de la tarda.
COMISSIÓ DELS 150 ANYS. Dijous 26,
a les 8 del vespre, reunió d´aquesta comissió.
CURS PER A MATRIMONIS. Dissabte
28, a les 9 del vespre, a l´Auditori Parroquial. Tema: “L’art de la comunicació”.
LOTERIA DE NADAL. La parròquia posa
a la vostra disposició el Nº 55964 que
podeu comprar al despatx. El diners serviran per ajudar a pagar les despeses del
150è aniversari.

Mt. 23, 15-21

Retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, i a Déu allò que és de Déu.

Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
parroquiapurissima@gmail.com
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Parròquia Puríssima Sabadell
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