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S’inicia la reunió amb la pregària i tot
seguit es passa a l’ordre del dia.
QÜESTIONS PRÈVIES
En primer lloc Mn. Joan Nadal fa una
valoració molt positiva dels actes del
150è aniversari. Tant de la participació
com del nivell que han assolit. Per aquest
motiu felicita a tots els grups i comissions
que han organitzat diferents activitats
per commemorar aquest esdeveniment.
També recorda que dissabte 16 de juny,
a les 8 del vespre, es farà la missa de
cloenda del curs en la que s’ha convidat
al Pare Abat de Montserrat Josep M.
Soler qui presidirà l’eucaristia. Seria
bo la representació de cadascun dels
grups i comissions. A les 7 de la tarda el
rebran membres de la comissió del 150è
aniversari i membres del consell.
INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
CATEQUESI FAMILIAR. Durant el mes
de juny han fet la Primera Comunió els
grups de la parròquia. Dilluns dia 11,
faran el final de curs al patí del col·legi de
la Sagrada Família.
JUSTÍCIA I PAU. La venda de la parada
solidària va anar molt bé; es van vendre
798 llibres, 74 DVDs, 12 CDs i es van
rebre 73 € de donatius, la qual cosa va
permetre recollir 1.302,50 €.
Dilluns 18 de juny, a l’auditori parroquial,
de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, hi haurà
voluntaris coŀlaboradors de banca ètica
(Fiare i Oikocredit), que a més d’informar
tindran capacitat per obrir comptes
corrents i/o dipòsits d’estalvi.

Consell
Parroquial

COMISSIÓ DEL PELEGRINATGE. La
reunió amb l’agència de turisme religiós
Ruth Travel es farà durant el mes de
juliol. Hi ha 37 persones apuntades. Per
preparar el d’aquest estiu s’han fet ja
dues xerrades, una a càrrec de Mn. David
Abadies que parlà sobre la figura de Sant
Joan XXIII i el Concili Vaticà II, l’altra
sobre Sant Lluc a càrrec de Jaume Balateu,
conegut a la nostra parròquia per ser qui
des de fa temps porta el curset bíblic.
Finalment, Albert Franch, cooperador
Salesià vinculat a la Puríssima, parlarà
sobre Sant Joan Bosco.
FESTEJOS. Tindran cura de la coca i
les begudes que s’oferiran després de la
missa de les 9 del vespre de diumenge 24
de juny; moment en que es felicitarà a
Mn. Joan Nadal.
GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE
TAIZÉ. Acabaran el curs durant el mes
de juliol.
JOGUINES. Informen que el 9 de maig,
el Cercle Sabadellès va fer donació a
la parròquia de llibres de segona mà,
sobretot contes, que es van destinar a la
paradeta solidària per la seva venda.
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ARXIU-MUSEU. La sortida de final de
curs la faran dijous 7 de juny; aniran a
visitar l’arxiu de Santa Maria de Mataró i
el conjunt dels Dolors.
Va venir a visitar l’arxiu-museu el Pare
Prior de la Cartoixa de Montalegre, Josep
M. Canals.
GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Diumenge
10 de juny faran una sortida gegantera
amb altres colles, sortiran de la Plaça de
la Creu Alta i arribaran fins l’Ajuntament.
Per dissabte 16 de juny tenen programada
la sortida de final de curs a la platja.
Quedaran amb Mn. Joan Nadal per la
missa de Colònies.
ECONOMIA. Es manté un equilibri entre
ingressos i despeses.

poder assolir el cost total del projecte.
CATEQUESI DE JOVES. Van participar
en la paradeta solidària. En una de les
trobades setmanals visitaren el campanar
de la parròquia. També durant aquest
últim trimestre van fer acompanyament a
joves que es confirmaven a la parròquia
de la Santíssima Trinitat per tal de donarlos recolzament.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Valoren molt
positivament el final de curs al Santuari
de la Mare de Déu de la Salut. Els va
agradar molt la visita guiada. Ara estan
preparant l’activitat dels 150è aniversari
de la parròquia que es farà dimecres 27
de juny al gimnàs de l’Escola del Carme.
CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

Les obres de l’auditori començaran a partir
del 25 de juny; caldria recollir 20.000 €
més del que ja es porta recollit per tal de

El Consell queda convocat per dimarts 2
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY.
NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA. 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.

FESTA DE LES ÀVIES. Dimecres dia 27,
a les 4 de la tarda, festa per a tots els
avis i àvies que es visiten des del voluntariat. En aquesta ocasió es farà a l´Escola
del Carme. Organitza Càritas Voluntariat.

Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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Lc. 1, 57-66-80

S’ha de dir Joan.
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