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12 de novembre de 2017

VIDA DE LA COMUNITAT

CATEQUESI FAMILIAR
INICI DE CURS
Com cada any des de fa algun temps la trobada d’inici de curs de la catequesi familiar se celebra al Santuari de la Mare de Déu de la Salut. Aquest any el dia escollit
va ser dissabte 30 de setembre. Pares, mares, infants, catequistes i Mn. Joan Nadal
van poder gaudir d’un matí de celebració a l’aire lliure, cants i jocs portats pel grup
d’animació Bufanúvols. Les catequistes agreixen la participació i col·laboració de tots.
MISSA FAMILIAR
Un cop iniciat el curs, dissabte 21 d’octubre hi va haver la primera missa familiar
amb el grup de segon. El tema central de l’eucaristia va ser el de la creació. Una catequista explicà que Déu va fer aquest món per tal que tots en poguéssim gaudir i on
poguéssim viure en pau i alegria. Hi ha posat arbres i plantes, ha fet néixer moltes
persones per tal que no ens sentim sols i tinguem el goig i la joia de poder compartir
amb amics i familiars aquest món tan bonic. Els infants com a ofrenes van presentar
a l’altar plantes, animalets, fruites i verdures. Va ser una celebració molt didàctica i
molt participativa. Les catequistes en fan una bona valoració.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXXII 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.

GRUP DE REFLEXIÓ. Dilluns 13, a les 8
del vespre, reunió d’aquest grup.

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.

CURS BÍBLIC. Dijous 16, a les 9 del
vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: “L’ Evangeli de Joan”.
TROBADA DE PELEGRINS. Tindrà lloc
divendres 17. Començarà a les 8 del vespre amb la missa; seguidament sopar i
passi del audiovisual. Cal comunicar assistència a l’organització o al despatx
parroquial. Preu: 10 €.
PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 18, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb
els més petits.
CONCERT SOLIDARI A BENEFICI DE
CÀRITAS I MANS UNIDES. Tindrà lloc
a la nostra parròquia el dissabte dia 18,
a les 6 de la tarda. Amb la participació
de: “Cor Vallès” de la Puríssima, ”Cor
Emprius” de Sant Llorenç Savall, “Cor La
Igualtat” de Gavà i “Cor de la Vall” de
Lliçà.
CURS PER A MATRIMONIS. Serà dissabte 18 a les 9 del vespre, a l’ Auditori
Parroquial. Tema: “L’impacte de la família”. Obert a tothom.

Mt. 25, 1-13

Vetlleu perquè no sabeu
ni el dia ni l’hora.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
parroquiapurissima@gmail.com
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CONFERÈNCIA A CÀRREC DEL CAPUTXÍ FRA VALENTÍ SERRA. Aquesta
conferència és el primer dels actes commemoratius de 150è aniversari de la parròquia. Fra Valentí ens parlarà dijous 30
de novembre de la “Tradició Immaculista
a Catalunya” a l’Auditori de la Puríssima,
a 2/4 de 8 del vespre. Obert a tothom.
Us hi esperem.
CONCURS DE FOTOGRAFIA AMB MOTIU DELS 150 ANYS DE LA PARRÒQUIA. Podeu trobar les bases del concurs
a la pàgina web purissimasabadell.org
Parròquia Puríssima Sabadell
purissimasabadell

