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VIDA DE LA COMUNITAT

UN ANY MÉS FENT PARRÒQUIA
Mn. Joan Nadal

Ja acabant el curs, escric aquesta senzilla reflexió sobre la parròquia per si ens pot ajudar
a fer balanç del curs que tanquem i encarar el
proper. Aquest any ha estat intens en activitats
perquè arrosseguem l’embranzida del 150è aniversari. Com a rector estic content de la resposta tant dels voluntaris com de les persones que
han participat en el que amb il·lusió i sacrifici
econòmic hem preparat des de la Puríssima. A
més m’ha cridat l’atenció que han vingut persones que no conec i que habitualment no ens
freqüenten. Per tant vol dir que el nostre esperit
d’obertura ha funcionat. Penso, doncs, que podem dir amb joia que aquest aquest curs 20182019 hem continuat fent parròquia. Sí, un any
més per sumar a aquests 150.
Totes les persones que formen una comunitat
parroquial són importants perquè són totes elles
filles de Déu pel baptisme i per la fe i perquè els
diferents carismes donen vida, pluralitat i riquesa
humana. El rector n’és el responsable i coordina
o hauria de coordinar totes les activitats que es
porten a terme, però la parròquia no és el rector,
ni és del rector com tampoc d’altres capellans.
Els mossens estan per servir a la comunitat, i els
autèntics protagonistes són els feligresos, l’acció catequètica, social i cultural. Val la pena destacar la importància del consell parroquial, que,
juntament amb el rector vetlla pel bon funcionament de totes les activitats i de la vida cristiana
de la comunitat.

comparteixen la seva fe cristiana amb tot el que
això implica. És cert que la fe es pot viure amb
més o menys intensitat, i que hi ha persones
que poden dedicar-hi més temps i servei en funció també de les seves possibilitats i de la seva
predisposició. Però tots els batejats formem
part de la parròquia. Tots i totes som membres
d’aquesta comunitat i ens n’hem de sentir partícips i co-responsables.

La parròquia, per tant, no és un edifici, ni un
territori, ni un lloc on s’ofereixen serveis religiosos sinó una comunitat de persones que viuen i

LA PARRÒQUIA SOM TOTS! Pensem-hi i preguntem-nos què puc fer per la Parròquia de
cara el proper curs. Bon estiu a tots.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XVII 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.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.

DESPATX PARROQUIAL. El despatx tancarà
per vacances tot el mes d’agost.
MISSES. La missa de les 9 del vespre dels diumenges d’agost queda suprimida. Les altres seguiran el mateix horari de sempre.
FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LES
NEUS. El dilluns dia 5 d’agost l’Església celebra la festa de la Mare de Déu de les Neus. Per
aquest motiu, el veïnat dels Ravals i del carrer de
la Mare de Déu, seguint la tradició, es reuniran
a la Parròquia de la Puríssima a les 8 del vespre
per la celebració de la missa. Seguidament hi
haurà el res del St. Rosari, el cant dels goigs i la
tertúlia al carrer de la Mare de Déu de les Neus,
enfront la capelleta de la Verge. Tots hi sou convidats.
VISITA AL CAMPANAR I A L’ARXIU MUSEU.
Amb motiu de la Festa Major de Sabadell es podrà visitar el campanar i l’arxiu-museu els dies 7
i 9 de setembre de 2/4 d’11 del matí a 2/4 d’ 1
del migdia.
RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER A VENEÇUELA. Us recordem que encara és necessària la vostra ajuda. Podeu deixar-los a les
caixes que trobareu a l’església o al despatx
parroquial.
PORTAVEU. La redacció s’acomiada de vosaltres i agraeix la col·laboració de totes les persones que durant el curs han enviat fotografies,
articles, propostes i felicitacions. També agraeix
la fidelitat dels nostres lectors. Bon estiu i fins al
setembre!
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