
S’inicia la reunió amb la pregària i tot seguit es passa 
a l’ordre del dia.

QÜESTIONS PRÈVIES

Mn. Joan Nadal agraeix el suport rebut per la mort 
del seu pare.
Es recorda que dissabte 8 de febrer es farà la IV Tro-
bada de Parròquies de l’Arxiprestat Sabadell Cen-
tre-Sud a l’escola dels Salesians. El tema que es tre-
ballarà serà Poble de Déu en sortida. El presentarà 
i ajudarà a la reflexió el Sr. Jaume Galobart, Delegat 
Episcopal Seglar del Bisbat de Terrassa.
Una altra propera activitat es la conferència que tin-
drà lloc dijous 13, a 2/4 de 8 del vespres, a l’audi-
tori Mn. Joan Nonell a càrrec de Mn. Robert Baró, 
canonge de la catedral de Barcelona i director del 
Secretariat diocesà d’art sacre i patrimoni cultural de 
l’arquebisbat de Barcelona. Parlarà de La Història 
del Cristianisme a Sabadell.

INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS

CATEQUESI FAMILIAR. Fan una valoració positiva 
de la celebració del Nadal. Aquest any amb una nova 
iniciativa, la de portar el Nen Jesús de casa per tal 
que el mossèn el beneís durant la missa. També fan 
una bona valoració de la celebració de la Candelera 
a la que van convidar als pares.
El curset de catequistes enlloc de fer-se durant el 
febrer es farà el mes de març.
GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Aniran de cap de set-
mana a Talamanca per preparar el tercer trimestre. 
Van col·laborar amb AECC (Associació Espanyola 
contra el càncer) venent polseres. Es van recollir uns 
670 euros que van anar íntegrament a l’Associació.
Els dies 7 i 8 de març faran la sortida de pares per 
conèixer la casa de Colònies d’aquest estiu. El 28 
tancaran el segon trimestre amb dues obres de te-
atre.
CATEQUESI DE JOVES. El 16 de febrer assistiran al ci-

nefòrum que els ha preparat la Comissió de Fe i Cultura.
Participaran en la Romeria de Sabadell a Montserrat 
els dies 7 i 8 de març.
També tenen previst anar a les Vespres de la parrò-
quia de Sant Roc (Can Puiggener).

ARXIU-MUSEU. Estan pendents de reunir-se per 
acabar de planificar el trimestre.
Els calendaris s’han venut gairebé tots.

JOGUINES. Han rebut recentment 12 caixes de jo-
guines de segona mà que es donaran a l’Associació 
Il·lusions Solidàries i aniran cap a Àfrica. Aquest és 
un dels anys que s’han recollit més joguines.

ECONOMIA. Continuen baixant els ingressos per 
bosses i subscripcions. La comissió publicarà, pro-
perament, en el full parroquial, el tancament de l’any 
2019 amb un petit comentari .

JUSTÍCIA I PAU. Ben aviat es tornarà a penjar la 
pancarta de Mare Mortum que hi havia a la façana 
principal i que es va treure per poder penjar-hi la dels 
150 anys de la parròquia.
Per Quaresma es posaran les parades de llibres re-
ligiosos a les sortides de l’església i els escrits de 
reflexió.
Del Sopar de la Fam falta concretar data i tema.

COMISSIÓ DEL PELEGRINATGE. Tot i que ja se 
sap el resultat de l’enquesta s’ha d’acabar de lligar 
alguna informació sobre preus, dates, etc.

CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Valoren la cantada de na-
dales a les residències molt positivament.
La comissió es reunirà dimecres 26 de febrer als lo-
cals parroquials.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Estan organit-
zant la celebració dels 20 anys de pregàries.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

El Consell queda convocat pel dia 3 de març, a 2/4 
de 7 de la tarda, a la Sala Sant Jordi.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY. Missa de 
vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumen-
ge, 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 di-
mecres 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 ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER 
ADULTS. Dilluns dia 17, a 2/4 de 8 del vespre.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 17, a 
les 9 del vespre.

ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. Dime-
cres dia 19, a 1/4 de 7 del vespre, reunió a la 
Sala Sant Jordi.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 20, a les 9 del vespre, 
curs bíblic. Tema: L’Apocalipsi.

RECOLLIDA DE LLIBRES DE TEMES DE FE, 
RELIGIÓ I ESPIRITUALITAT. ¿Teniu llibres reli-
giosos interessants que ja us hagueu llegit i pen-
seu que poden ser de profi t per a altres perso-
nes?. Si en teniu, porteu-los a la parròquia, que 
els posarem a les parades de llibres de temàtica 
religiosa i espiritual que cada any situem a les 
entrades de l’església durant tota la Quaresma, 
a benefi ci de Càritas. Gràcies.

Mt. 5, 17-37

Aquell que deixi de complir un dels manaments més petits
 i ensenyi als altres a fer el mateix,

serà tingut pel més petit en el Regne del Cel.


