
Avui assisteix al consell la germana M. Antònia 
com a portaveu del Consell Arxiprestal substi-
tuint a Josep Romero. A partir d’ara serà ella la 
que ens informarà i que representarà la Puríssi-
ma en les reunions arxiprestals. Després de do-
nar-li la benvinguda es fa la pregària i es passa a 
l’ordre del dia.

QÜESTIONS PRÈVIES

• Mn. Nadal explica que dissabte 6 de novem-
bre hi va haver l’exposició fotogràfi ca a Via 
Massagué sobre els sense sostre. El tema 
era concretament Dormir al carrer és com 
ser invisible. Aquesta exposició va estar or-
ganitzada i proposada pel seu autor, Joan 
Cerdà. Va tenir força èxit. Es van recollir uns 
200 euros. El dia 11 de desembre es tornarà 
a fer la mateixa exposició, de 12 a 6 de la 
tarda.

• Obres. Ja s’ha presentat a l’ajuntament i al 
Bisbat l’informe elaborat pels arquitectes 
Xavier Sauquet i Santi Vea. Tan bon punt hi 
donin el vist i plau començaran la rehabilita-
ció de la cúpula. Paral·lelament al tema del 
deteriorament de la cúpula es detectà una 
fuita de gas a l’església, prop del Sant Crist 
de la Bona Mort. Es va avisar a la compa-
nyia i van notifi car que la instal·lació és molt 
antiga i està molt malmesa. S’ha hagut de 
tancar el gas. Per tant de moment no tenim 
opció d’engegar les estufes. Es valora entre 
els membres del consell i Mn. Joan Nadal 
què fer. Després d’una bona estona es de-
cideix mirar d’arreglar el tram afectat i poder 

utilitzar les estufes al menys aquest hivern. 
De cara el proper, la parròquia està valorant 
la instal·lació de plaques solars. Se n’anirà 
informant en properes reunions.

• Festa de la Puríssima. Finalment, per pre-
caució, es decideix no fer el Dinar de Ger-
manor a l’Urpí. Esperem poder recuperar-lo 
el curs vinent. Per tant el programa d’actes 
queda de la següent manera: Missa So-
lemne a les 12 del migdia, inauguració de 
l’exposició de pintures i esbossos de Fidel 
Trias al Cor, sardanes a Via Massagué; en 
aquesta ocasió la parròquia obsequiarà 
amb coca.

• La Vetlla de pregària es farà el dia 7, a les 7 
de la tarda, a l’església i anirà a càrrec de la 
monja benedictina Regina Goberna.

• Nadal. Ben aviat es començarà l’ornamenta-
ció nadalenca de l’església i els locals.

• La missa del Gall serà a les 12 de la nit. 
Aquest any ja no tenim toc de queda i es 
recupera l’horari habitual.
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INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS

JUSTÍCIA I PAU. Recorden que a 2/4 de 8 hi 
ha la presentació de l’Agenda Llatinoamericana 
a l’auditori Mn. Joan Nonell.
Dijous 25 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre a 
l’auditori es farà una xerrada sobre Colonialisme 
a l’Àfrica i crisi de primeres matèries. I el 17 de 
desembre el Sopar de la Fam; es parlarà de la 
tasca que fa Open Arms.

Informen que l’actual director de Justícia i Pau 
ara és Miquel Torras qui proposa fer una revisió 
interna a nivell de tot Catalunya partint de 4 ei-
xos:

• Drets Humans.
• Pau.
• Justícia restaurativa (presons).
• Desenvolupament integral.

CATEQUESI FAMILIAR. Celebraran la festa de 
la Puríssima els dies 13 i 14 de desembre amb 
els infants. També faran pessebres als altars la-
terals; aquest any menys perquè hi ha menys 
grups. Dissabte 18 hi haurà la celebració del Na-
dal amb tots els grups.

CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Van fer la reunió 
d’antigues voluntàries i va anar molt bé. El 15 de 
desembre es tornaran a retrobar per no perdre 
el contacte, serà una trobada amb caire festiu 
per felicitar el Nadal.

GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAI-
ZÉ. Recorden la pregària commemorativa del 
divendres 12 de novembre, a les 8 del vespre. 
També la XXI Trobada Interreligiosa que es fa di-
mecres 10 al Casal Pere Quart. Ponent, Josep 
Rull. Tema: El perdó. L’esperança sempre és 
més poderosa que la por.

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Continuen amb 
les activitats del 45è aniversari.

La venda de castanyes va anar força bé tenint 
en compte el mal temps. Tancaran el primer 
trimestre amb el Quinto i la representació dels 
Pastorets.

Pel 22 de gener, tenen programada una festa en 
la que hi haurà animació infantil serà una altra 
de les activitats del 45è aniversari, conviden als 
nens i nenes de catequesi familiar.

CATEQUESI DE JOVES. El dia 12 de desem-
bre, a les 6 de la tarda assistiran a la pregària de 
Taizé , promoguda per l’Església Jove de Bar-
celona a la Basílica de la Sagrada Família que 
comptarà amb la presència del germà Alois ,
prior de la Comunitat. També tenen previst par-
ticipar en la Trobada Europea.

Hi ha hagut una nova incorporació al grup que 
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porta l’Aina.

CONSELL ARXIPRESTAL. El consell es va reu-
nir el dia 14 d’octubre i es van posar dates:

Trobada de parròquies el dia 5 de febrer. No hi 
haurà opció de quedar-se a dinar per tot el tema 
de la Covid. Es treballarà la Sinodalitat.

Romeria de Sabadell a Montserrat dies 5 i 6 de 
març.

Aplec Pasqual el dia 1 de maig a la parròquia de 
Sant Fèlix. Parròquia acollidora: Mare de Déu de 
la Mercè (Badia).

Aplec de la Mare de Déu de la Salut el dia 9 de 
maig.

Corpus dia 19 de juny.

Tercera jornada de portes obertes. Parròquia i 
data per concretar. Es farà de cara el tercer tri-
mestre.

També es va informar de l’ordenació d’un diaca 
i de les jornades Transmet que es van fer durant 
el mes d’octubre. El tema treballat va ser La co-
munió i la Sinodalitat.

La propera reunió del Consell Arxiprestal es farà 
el dia 18 de novembre.

ECONOMIA. Es manté.

JOGUINES. Estan preparant la campanya de 
Nadal. El dia 27 de novembre es farà la parada 
de joguines reciclades, contes i llibres infantils i 
juvenils a Via Massagué. Estarà oberta d’11 del 
matí a 8 del vespre. Ben aviat es posaran les 
caixes a l’església perquè tots els que vulguin 
puguin portar joguines noves i així contribuir a 
fer realitat els somnis de tots els infants.

ARXIU-MUSEU. El dia de la Puríssima es posa-
rà a la venda el calendari al preu de 10 euros. La 
venda de loteria va força bé.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

El consell queda convocat per dimarts dia 1 de 
febrer, a les 6 de la tarda.



REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 22, a 
les 7 de la tarda, reunió amb el grup Sant Ma-
teu, i a les 8 del vespre reunió amb el grup Sant 
Marc. Dimarts 23, a 2/4 de 8 es trobarà el grup 
Sant Joan.

COLONIALISME A L’ÀFRICA I CRISI DE MA-
TÈRIES PRIMERES. Xerrada a càrrec de Sa-
oka Kingolo, activista, analista polític i agent in-
tercultural. Dijous dia 25, a 2/4 de 8 del vespre, 
a l’auditori Mn. Joan Nonell. Organitza Justícia i 
Pau.

JOGUINES. Dissabte dia 27 des de les 11 del 
matí fi ns a les 8 del vespre, paradeta de joguines 
reciclades, llibres, contes infantils i juvenils, a Via 
Massagué.

MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 27, a 2/4 de 7 
de la tarda, missa familiar amb pares i infants de 
primer curs de catequesi.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXXIV DE DURANT L’ANY. SO-
LEMNITAT 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.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

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.

Jo 18, 33b-37

La meva reialesa
no és cosa d’aquest món,
si fos d’aquest món
els meus homes haurien lluitat 
perquè no fos entregat als jueus.


