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VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL DE GENER
5-2-2019
S’inicia la reunió amb la pregària del parenostre i l’avemaria; tot seguit es passa a l’ordre
del dia.
QÜESTIONS PRÈVIES
S’anima a la participació en la tercera Trobada
de Parròquies que es farà dissabte 9 de febrer
a l’Escola dels Salesians de Sabadell; és una
bona ocasió per interrelacionar-nos entre les
diferents parròquies de l’arxiprestat. El tema
a treballar serà El carnet d’identitat del cristià
que desenvoluparà Mn. Jordi Tres. També es
recorda que els dies 9 i 10 de març es farà la
Romeria de Sabadell a Montserrat.
Mn. Joan Nadal i el consell desitgen que consti en acta la felicitació al grup de músics que
van participar en la missa de diumenge 3 de
febrer que emet TVE2.
Abans de passar a la informació de les comissions avui compareixen a la reunió els arquitectes Xavier Sauquet i Santi Vea per explicar
al consell les obres que es faran al costat de
la parròquia per Via Massagué. Es construiran
uns habitatges i locals comercials on era l’antiga casa Ribalta. Això fa que la parròquia es
pugui veure afectada per l’enrenou típic que
una obra per sí mateixa comporta, però també
hi ha un tema delicat que és el perill que corre
la majòlica que es troba en la paret mitjancera.
Es valoren pros i contres i quina podria ser la
millor manera per ambdues parts a l’hora de
fer front a l’obra. Es fan votacions, però tot i
així el tema no queda tancat. En la propera reunió s’acabarà de concretar.

Consell
Parroquial

INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
PASTORAL FAMILIAR. S’està fent un curs
Alfa a la parròquia del Carme de Terrassa en el
que hi participen 10 parelles.
ARXIU-MUSEU. Encara queden exemplars
del llibre Les capelles de la Puríssima de Sabadell, escrit pel Miquel Zambudio. Les persones interessades en adquirir-lo el poden trobar
al despatx parroquial (llibre més goigs del 150
aniversari: 15€).
JOGUINES. Aquesta darrera campanya de
Nadal i Reis ha estat molt satisfactòria. Han
lliurat 2.050 joguines a la Creu Roja, així com
40 lots per a famílies de la parròquia i derivades de Càritas. Com sempre agraeixen a les
empreses, botigues, escoles i feligresos de la
parròquia, la seva col·laboració.
La setmana passada van fer entrega a l’ONG
SOS Àfrica de 500 joguines reciclades que
portaran cap allà.
Una vegada acabada la campanya d’enguany,
informen que no recolliran més joguines ﬁns a
la nova campanya ja que es dedicaran a arre-

glar les que es poden reutilitzar i a organitzar
els locals.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Estan preparant
la cantada de caramelles a les residències;
aquest any amb alguna novetat.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Continuen amb el ritme habitual. Valoren molt positivament la que van organitzar els joves.

CONSELL ARXIPRESTAL. En l’última reunió
es va parlar de la Trobada de parròquies i de la
Romeria a Montserrat.
ECONOMIA. Els contractes de voluntariat ja
estan al dia. En aquest moment la parròquia
compta amb 91 voluntaris.
CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Els dies 9 i 10 de
març faran la sortida per conèixer la casa de
Colònies.

El Consell queda convocat per dimarts 5 de
març, a 2/4 de 9 del vespre.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VI 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.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 18, a 2/4 de 8 del vespre.
JUSTÍCIA I PAU. Dilluns 18, a les 8 del vespre,
reunió d’aquesta comissió.
CATEQUESI
DE
CONFIRMACIÓ
PER
ADULTS. Tindrà lloc dimarts dia 19, a les 7 de
la tarda.
ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. Reunió
dimecres dia 20, a 1/4 de 7 de la tarda.
CURS BÍBLIC. Dijous 21, a les 9 del vespre,
curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema:
“La Formació dels evangelis”.
FORMACIÓ PER A CATEQUISTES. Tindrà lloc
dissabte 23, d’11 a 2/4 d’1, a l’auditori Mn. Joan
Nonell.

Lc. 6, 17, 20-26

Ai de vosaltres els rics,
ja heu rebut el vostre consol.
Ai de vosaltres els qui ara aneu tips,
vindrà el dia que passareu fam.
Ai de vosaltres els qui ara rieu,
vindrà el dia que us doldreu i plorareu.
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