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VIDA DE LA COMUNITAT

VALORACIÓ i AGRAÏMENTS DE LA COMISSIÓ
DE JOGUINES SOBRE LA CAMPANYA DE NADAL
La comissió

Com cada any, una vegada passades les festes
de Nadal i Reis i acabada la campanya de joguines de la parròquia, volem fer-vos arribar el
nostre agraïment.
Treballem amb moltes ganes per poder aconseguir que cap nena i nen de la nostra ciutat es
quedi sense joguines, i a tots vosaltres, feligresos, empreses (Hermex, IMC Toys), escoles (escola Tarrés, escola Sagrada Família, i escola Sant
Nicolau), associació de veïns centre-Mercat de
Sabadell, i particulars, que ens heu fet arribar els
vostres donatius, us agraïm la vostra col·laboració i la confiança dipositada en el nostre projecte.
En aquesta ocasió hem superat amb escreix el

nombre de joguines rebudes respecte als anys
anteriors, i per tant n’hem pogut fer una entrega
superior.
En total hem lliurat de 3.000 a 3.500 joguines
noves directament a famílies adreçades des de
Càritas Parroquial i Càritas Sabadell, i a Creu
Roja per tal que ells les distribuïssin als diferents
barris de la ciutat. Per tot això, per la vostra solidaritat i generositat, per fer possible la il·lusió
dels més petits, us donem les gràcies ben sincerament.
Finalment recordar-vos que ens podeu trobar
tots els dimecres del curs de 6 a 8 de la tarda, al
local de joguines, al segon pis.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE V DE DURANT L’ANY. 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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 7, a
les 7 de la tarda, trobada del grup Sant Mateu
i el mateix dia a les 8 del vespre del grup Sant
Marc. Dimarts dia 8 a 2/4 de 8 del vespre trobada del grup Sant Joan.

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 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.

ECONOMIA. Dimarts dia 8, a les 7 de la tarda
de la tarda, reunió d’aquesta comissió.
ÈTICA I VACUNES. Dijous dia 10 de febrer, a
2/4 de 8 del vespre, conferència a càrrec de
Llorenç Puig jesuïta, delegat dels jesuïtes a Catalunya, Dr. en Física i professor a l’Institut de
Teologia Fonamental. La conferència es farà a
l’Auditori Mn. Joan Nonell o a l’església depenent del nombre de persones que hi assisteixin i
de les mesures sanitàries. Organitza Fe i Cultura.
CATEQUESI FAMILIAR. Dissabte dia 12, a 2/4
de 7 de la tarda, missa amb infants i pares de
primer curs de catequesi.
SINODALITAT, UNA CRIDA A CAMINAR
JUNTS. Dimarts dia 15 de febrer, a les 8 del
vespre i a l’auditori Mn. Joan Nonell, Mn. David
Abadies, Dr. en Història de l’Església i llicenciat
en Teologia, vindrà a parlar sobre la sinodalitat,
és a dir com fer camí junts; tema proposat pel
Papa Francesc per tota l’Església.
XERRADA AUDIOVISUAL. Viatge a les tradicions ancestrals de Benin i Burkina Faso. Presentarà l’acte Núria Crespo. L’autora del llibre La
Kora i El Griot, Conxita Tarruell, i Rosa Pi comentaran amb imatges les experiències viscudes.
Lloc: Auditori Mn. Joan Nonell. Dijous dia 17 de
febrer a les 7 de la tarda.
Lc 5,1-11

Jesús digué a Simó: tira endins
i caleu les xarxes per pescar.
Simó li respongué: Mestre,
ens hi hem escarrassat tota la nit
i no hem pescat res,
però ja que vós ho dieu, calaré les xarxes.
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