
S’inicia la reunió pregant per la Pau a Ucraïna i 
tot seguit es passa a l’ordre del dia.

QÜESTIONS PRÈVIES

Pelegrinatge parroquial d’estiu. Sembla que 
aquest estiu es podran reprendre els pelegrinat-
ges parroquials. Divendres dia 11 de març, a 2/4 
de 8 del vespre i a l’auditori Mn. Joan Nonell es 
farà l’explicació de l’itinerari. La destinació serà 
Santiago de Compostel·la i altres indrets atrac-
tius tant per l’espiritualitat com pel paisatge.

Sinodalitat. Es reparteixen els llibrets als mem-
bres del consell on hi ha una breu explicació i 
els temes a treballar a nivell parroquial. Es deci-
deix obrir dos horaris per donar més opcions a 
les persones que hi vulguin participar. Es faran 
dos grups, un es trobarà els dimecres a les 6 de 
la tarda i l’altre els divendres a la mateixa hora. 
Cadascú podrà escollir el dia que millor li vagi. 
En cada grup hi haurà una persona responsable 
que recollirà els comentaris i conclusions de la 
reunió. Els interessats podran apuntar-se al des-
patx parroquial.

INFORMACIONS DE LES COMISSIONS

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Van participar en 
el dia Internacional de càncer. De fet fa ja 5 anys 
que hi col·laboren i amb aquest temps porten 
recollits 500’70 euros.

Marxaran al Xalió, la casa de Colònies d’estiu 
que està prop de Banyoles, però els pares, en 

aquesta ocasió només aniran a recollir els nois 
per tot el tema de protocol sanitari.

Tenen ja gravat el CD amb tots els himnes de 
l’esplai que s’han fet durant aquests 45 anys. 
Agraeixen la col·laboració de Jaume Barri.

Dissabte 19 de març, a les 7 de la tarda, el grup 
dels Esborriacs representaran petits gags de la vida 
quotidiana a la sala d’actes de l’Escola del Carme.

El 2 d’abril tanquen el segon trimestre amb la 
representació de Grease, també es farà a la sala 
d’actes de l’Escola del Carme.

Del 9 al 12 el grup de Grans marxaran a Que-
ralbs amb els diners que van recollir de vendre 
castanyes i el grup dels Esborriacs a Eril de Vall 
(Boí) amb els diners de la venda de samarretes.

El dia 23 d’abril, Sant Jordi, faran animació in-
fantil i berenar al pati de l’Escola del Carme.

Informen que a la sala de monitors tornen a tenir 
problemes d’humitat.
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JUSTÍCIA I PAU. Per Quaresma posaran els 
escrits de refl exió a les entrades de l’església i 
també les parades de llibres de segona mà de 
tema religiós i espiritual.

Se sumaran a la concentració unitària que es 
farà el dia 2 de març, a les 18’30 a Plaça Catalu-
nya per dir novament NO A LA GUERRA.

Col·laboraran amb la Marxa per la Pau que es 
farà a la nostra ciutat promoguda pel moviment 
interreligiós. L’itinerari serà seguint espais religio-
sos de diferents confessions.

Informen que, com a resposta a la crida del 
Papa Francesc per la pau, des de l’Arquebisbat 
de Barcelona s’han preparat dos actes:

Dimecres, 2 de març, s’habilitarà un espai de 
pregària a l’església de Sant Pau del Camp (C. 
Sant Pau, 101) entre les 11 i les 14 h., obert a 
tothom.

Dijous, 3 de març, una pregària interconfessio-
nal, a la basílica de Santa Maria del Mar, a les 
19 h., oberta a tothom i amb la participació de 
diferents tradicions religioses.

Hi ha hagut dues noves incorporacions.

JOGUINES. Acabada la campanya de Nadal 
aprofi ten per ordenar els locals.

CATEQUESI DE JOVES. Es valoren molt positi-
vament les Confi rmacions; dels 8 confi rmats en 
segueixen 6.

El grup d’universitaris es continua reunint en un 
format híbrid (presencial i telemàtic). El grup de 
la JOC també se segueix trobant cada diven-
dres.

ARXIU-MUSEU. Finalment el que volien fer de 
Ponç Pilat s’ha hagut de deixar pel curs vinent 
per tal de poder-ho preparar millor.

Diumenge dia 6 de març, d’onze a una del mig-
dia es farà jornada de portes obertes per tal de 
poder visitar els esbossos de Fidel Trias.

Recentment han tingut una nova incorporació, 
Alex Llonch Cirera.

PORTANTS DELS SANT CRIST. CONFRARIA 
DE LA BONA MORT. Recorden que durant el 
temps de Quaresma es farà Via Crucis tots els 
divendres a 2/4 de 8 del vespre.

CONSELL ARXIPRESTAL. Durant el mes de 
febrer van tenir reunió extraordinària per parlar i 
organitzar el proper Aplec Pasqual que se cele-
brarà al maig.



3

GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAI-
ZÉ. Dimecres dia 9 de març faran una pregària 
per la Pau, a 2/4 de 9 del vespre.

ECONOMIA. L’economia es manté.

CATEQUESI FAMILIAR. Mn. Joan Nadal i 
l’equip de catequistes de catequesi familiar van 
plantejar-se oferir postcomunió als nens i ne-
nes que havien fet la Primera Comunió durant la 
pandèmia. Es va fer una convocatòria per parti-
cipar en una gimcana per l’església; es van en-
viar més de 100 cartes. La resposta va ser bona. 
Van crear un grup de whatsapp per anar-se co-

municant. A partir d’ara van quedar de trobar-se 
un cop al mes. Portarà aquesta nova iniciativa 
la Mònica, una catequista que s’ha incorporat 
recentment.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

El Consell queda convocat pel dia 3 maig, a les 
6 de la tarda.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 14 de 
març, a 1/4 de 7 de la tarda trobada amb el grup 
Sant Pau. El mateix dia, a 2/4 de 8 del vespre, 
amb el grup Sant Lluc.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns dia 14, a les 8 del ves-
pre reunió d’aquesta comissió.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 17 de març ,a 2/4 de 
10 del vespre, curs bíblic. Tema: L’Apocalipsi.

VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma, 
a 2/4 de 8 del vespre.

VOLS PARTICIPAR EN EL SÍNODE CONVO-
CAT PEL PAPA FRANCESC PER FER UNA 
ESGLÉSIA MÉS PARTICIPATIVA? Tots els que 
esteu interessats en treballar el qüestionari pro-
posat, podeu apuntar-vos al despatx parroquial. 
Els dies escollits per la consulta seran els dime-

cres o divendres a les 6 de la tarda; cadascú 
pot escollir el dia que li vagi millor. Començarem 
el dimecres dia 16 d març i el divendres 18 de 
març.

ELS CRISTIANS DAVANT LA GUERRA. Di-
vendres 18 de març, a les 2/4 de 8 del vespre i 
a l’auditori parroquial, xerrada-col·loqui a càrrec 
d’Eduard Ibàñez, ex-director de Justícia i Pau i 
professor de la facultat de Filosofi a de la Uni-
versitat Ramon Llull. Ens parlarà del pensament 
cristià del papa Francesc sobre la pau, concre-
tat en la situació actual de la guerra a Ucraïna.

PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 19 de març, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària amb els més menuts.

CONCERT CORAL. Diumenge dia 20 de març, 
a les 6 de la tarda, concert coral religiós a càrrec 
de les corals Ressò i Carena.
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DIUMENGE II DE QUARESMA. Missa de vigí-
lia, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa 
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del mig-
dia 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 ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

Parròquia de la Puríssima · Capmany, 36 · 08201 Sabadell · Tel. 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org

Parròquia Puríssima Sabadell purissimasabadell www.purissimasabadell.org

CULTES

Lc 9,28b-36

Que bé estem aquí dalt!
Fem-hi tres cabanes; una per a vós,

una per a Moisés i una per Elies.


