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12 de juny de 2022

VIDA DE LA COMUNITAT

REBOST PARROQUIAL

El dia 19 de juny l’església celebra la festa de
Corpus Christi, dia de la caritat. És per aquesta
data que la col·lecta de totes les diòcesis del
món va en benefici de Càritas; entitat que té la
missió d’acollir i acompanyar les persones més
desfavorides.
Càritas Sabadell, al carrer de la Salut, rep famílies i persones, en molts casos procedents
de la immigració sud-americana, persones que
fugen de la pobresa, la violència i de situacions
polítiques que fan difícil seguir la vida en el seu
propi país: Veneçuela, Colòmbia, Hondures,
Guatemala... També s’atén a famílies d’aquí
que necessiten la nostra ajuda per compensar
pensions molt minses o bé per ajudar a superar
situacions familiars complexes.
El que els urgeix més a totes aquestes famílies
és el menjar; aquí és on entrem en acció nosaltres, el rebost parroquial. Ens deriven persones
per un temps aproximat. I cal dir que pràcticament no hi ha casos que excedeixin aquest

període, doncs la majoria resolen els seus problemes i deixen de venir. El temps d’assistència és, com a màxim, de tres mesos. Això vol
dir que hi ha una gran mobilitat i sempre veiem
cares noves. Algunes d’aquestes persones,
quan ja s’han pogut empadronar, són derivades al Rebost Solidari de l’Ajuntament. D’altres
troben feines precàries que els permet tirar endavant.
Aquí a la parròquia, a més de donar aliments,
s’acull a les famílies mitjançant converses i
mostrant una actitud propera, interessant-nos
pels seus problemes; tenen necessitat i ganes
de parlar i de que algú els escolti com a persones. Així complim el missatge construïm una
comunitat que somnia a través del ser i el fer.
Actualment acollim unes 20 famílies.
Reflexionem en tot això i que la situació d’aquestes famílies ens ajudi a actuar de manera generosa en la propera col·lecta de Corpus.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY. SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT. 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 13 de
juny, a les 7 de la tarda reunió amb el grup Sant
Mateu. Dimarts 14 de juny, a 2/4 de 8 del vespre, amb el 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.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns dia 13, reunió d’aquesta comissió a les 8 del vespre.
UNIÓ DE MARES. Dijous 16 de juny a les 5 de
la tarda, assemblea general de sòcies a l’auditori Mn. Joan Nonell. A les 6, concert cloenda
del curs amb el Quartet de violoncels SCQ que
interpretarà peces de Granados, Ravel i Txaikovsky, i a les 8 del vespre missa parroquial.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 16, a les 9 del vespre,
curs bíblic, tema: L’Apocalipsi.
CONCERT. Dissabte dia 18, a les 12 del migdia, concert de música clàssica a l’església de la
Puríssima a càrrec de l’Orquestra de Cambra de
Sabadell. Taquilla inversa.

FE D’ERRATES
En el Portaveu de la setmana anterior “Dins vostre mantell blau”, hi ha un error en la data de
la celebració del centenari de la trobada de la
sagrada imatge, on diu 1980, ha de dir 1880.
Gràcies a qui ens ho ha fet notar.

Jo 16,12-15

Quan vindrà el Defensor
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de la veritat sencera.
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