Número 2293

22 de novembre de 2020

VIDA DE LA COMUNITAT

COM CELEBRAREM AQUEST ANY
LA FESTA DE LA PURÍSSIMA?
Redacció
convivència. Tampoc sardanes a Via Massagué.
El que sí es manté és la inauguració de l’exposició a la Sala del Beat Àngel Rodamilans que
ha preparat la comissió Arxiu-Museu. El tema
d’aquest any serà “Els escuts de Sabadell”,
també el mateix dia de la Puríssima es posarà a
la venda el calendari.
Pel que fa a les celebracions litúrgiques caldrà
donar solemnitat a cada missa enlloc de fer Solemne només la de les 12 del mateix dia 8 de
desembre. És a dir, aconsellem que tothom assisteixi a la missa a la que habitualment participa
per poder mantenir l’aforament i fer extensiva la
festa a més gent. Per això caldrà un compromís
per part de tots.
L’ornamentació floral serà, com sempre, dedicada a la Puríssima. No podem deixar de viure la
festa amb il·lusió i amb sentit. Igual aquest any
descobrim noves maneres de celebrar-la que
ens ajudin molt més a aprofundir la solemnitat.
Ben aviat ens trobarem al mes de desembre i
gairebé només iniciar-lo obrim el calendari d’un
seguit de celebracions rellevants; la primera la
de la Puríssima. Les circumstàncies en obliguen
aquest any a adaptar-nos a la nova normalitat
i a buscar la millor manera de complir amb les
normes per celebrar la festa major de la nostra
comunitat. En primer lloc cal dir que malauradament no hi haurà el tradicional dinar de germanor que donava aquell caliu i ens ajudava a la

Només ens resta informar-vos que aquest any
s’havia proposat tornar a fer la Vetlla de la Puríssima però per qüestions d’organització interna i
per tal que no coincideixi amb les eucaristies es
farà diumenge 6 de desembre a les 8 del vespre
enlloc de la missa vespertina. La portarà la germana vedruna Mª Antònia Martínez.
Com sempre la parròquia i Mn. Joan Nadal resten oberts a propostes i suggeriments per la
diada de la Puríssima.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXXIV. SOLEMNITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST REI DEL MÓN.
Missa de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8 del vespre.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES.
La Comissió us informa que ja ha començat la
campanya 2020-2021. Us animem, doncs, a
col·laborar amb nosaltres fent donatiu de JOGUINES NOVES, contes, colors... per tal que
tots els infants de Sabadell puguin gaudir durant
aquestes festes de jocs i il·lusió. Degut al coronavirus remarquen més que mai que col·laboreu
amb joguines noves de botiga com a mesura de
seguretat i higiene. Podeu fer les vostres aportacions al despatx parroquial de 6 a 8 de la tarda o
bé a les caixes que trobareu a l’església. També
podeu fer aportacions en metàl·lic si us és més
còmode. La Comissió agraeix per endavant la
vostra col·laboració. Fem possible entre tots la
il·lusió dels més petits!.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació de
pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-2021
fent una tramesa mensual d’un guió de pregària
per fer-la a casa en família. Els interessats podeu
sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

MISSA FAMILIAR. Dissabte 28, a 2/4 de 7 de
la tarda, missa familiar amb pares i infants de la
parròquia de primer curs de catequesi .
COL·LECTA DE GERMANOR. En la col·lecta de Germanor es van recollir 1.168,34 euros.
Gràcies a tots per al vostra col·laboració.
RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Tornem a reprendre la recollida de medicaments per Veneçuela. Trobareu les caixes
davant de l’altar major.

Mt. 25, 31-46

Veniu, beneïts del meu Pare,
preneu possessió del Regne
que ell us tenia preparat
des de la creació del món.
Vosaltres quan jo tenia fam
em donàreu menjar,
quan era foraster em vau acollir,
quan era a la presó
vinguéreu a veure’m...
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