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19 de juny de 2022

VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL DE JUNY
7-6-22
Iniciem l’última reunió del curs amb la pregària i
tot seguit es passa a l’ordre del dia.
INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
ARXIU-MUSEU. Valoren positivament la jornada de portes obertes que es va fer diumenge 5
de juny per visitar els esbossos de Fidel Trias.
COMISSIÓ DEL PELEGRINATGE. Aquest any
es viatja a Santigo de Compostel·la del 22 al 27
d’agost. El dia 30 de juny, a les 7 de la tarda, a
l’auditori Mn. Joan Nonell es passarà un documental i es comptarà amb el testimoni de Jordi
Aparicio; aquesta activitat s’organitza conjuntament amb la comissió de Fe i Cultura.
REDACCIÓ DEL PORTAVEU. Després de valorar-ho amb Mn. Joan Nadal, aquest curs el
nostre full parroquial tancarà el curs amb el Portaveu del dia 26 de juny ja que acaben la majoria
d’ activitats de la parròquia.
CATEQUESI DE JOVES. El curs vinent s’uniran dos grups, els dels nois i noies que ja s’han
rebut la confirmació i el grup d’universitaris; es
trobaran com sempre els diumenges abans de
la missa de les 8 del vespre. També els diumenges es trobarà el grup dels més joves que porta
la Mònica.
JOGUINES. Les joguines reciclades les donaran a l’esplai La Baldufa de Can Puigener.
ECONOMIA. En general es manté. S’estan fent

tràmits per tal d’aconseguir ajuts per la reparació de la cúpula, però tot i i així es necessitarà
de la generositat de tots els feligresos i entitats
acollides dins la nostra comunitat. S’han fet uns
fulls informatius que expliquen i detallen perfectament el que s’ha de reparar i el cost per tal
d’animar a sufragar les despeses. Les aportacions es podran fer al despatx parroquial o bé
omplint la butlleta informativa i la quantitat serà
carregada al vostre compte. De les aportacions
en podreu deduir el percentatge a la declaració
de renda.
CONSELL ARXIPRESTAL. En la darrera reunió es va fer valoració de l’Aplec Pasqual que
va ser positiva, però hi ha aspectes a millorar.
L’any vinent la parròquia acollidora serà la de
Badia.
GRUPS DEL SINODE. Una vegada presentades les conclusions es va acordar continuar
treballant el tema amb una periodicitat mensual.
S’uniran el dos grups, el de divendres i el del
dimecres. La propera reunió serà el 22 de juny, a
2/4 de 7 de la tarda.

VIDA CREIXENT. El dia 21 de juny es farà la
darrera reunió del curs.

L’última reunió de curs la tindran a finals de juny.
Continuen les gestions per la instal·lació de les
plaques solars.
GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Continuen el ritme habitual de pregàries.
Organitzat pel grup de joves interparroquial, diumenge 12 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, es farà
la pregària itinerant de cada mes a l’església de
Sant Fèlix; hi estan convidats grans petits, joves
i famílies. L’última pregària del curs es farà el dia
20 de juliol a l’ermita de Sant Pau de Riu-sec.

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Moltes de les activitats programades s’han acumulat al mes de
maig degut a la pandèmia. El 30 d’abril van fer
un sopar amb tots els exmonitors de l’esplai. El
18 de juny serà l’últim dia del curs. Com sempre
faran la sortida a la platja. Del 17 al 27 de juliol
marxaran de Colònies.

PRECS I PREGUNTES. En Marc Barrades, catequista dels joves, comunica al consell la seva
decisió d’entrar a l’ordre dels Jesuïtes de cara el
curs vinent. Avui ha estat la seva última reunió.
Els membres del consell el feliciten i agraeixen
la seva dedicació i la seva tasca durant aquests
anys.
CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ
JUSTÍCIA I PAU. Les parades de venda de llibres religiosos de segona mà que es van posar
a l’interior de l’església per Quaresma s’allargarà
fins a Sant Joan. S’han venut més 500 llibres i
això s’ha notat a les caixetes.
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El consell queda convocat per dimarts dia 4
d’octubre, a les 6 de la tarda.

Adjuntem tot seguit el contingut del full informatiu preparat per la comissió d’economia.

A FI D’EVITAR MALS MAJORS
El temple de la Puríssima, la nostra església,
va ser construït entre els anys 1879 i 1885, o
sia que fa més de 120 anys. Com molts sabem, a l’inici de la Guerra Civil, l’any 1936, va
ser incendiat, de tal manera que només en
quedaren les quatre parets exteriors. Posteriorment, durant la dècada de 1940/50, va
ser reconstruït tal i com el coneixem ara.
Sovint, com passa en moltes cases, cal ferhi petites obres per tal de mantenir-ne les

bones condicions. Ara, però, en fer alguna
d’aquestes reparacions, s’ha descobert un
problema a la coberta on l’estructura que
manté la teulada presenta una avaria que,
segons els tècnics, és greu i important, i a
més en un lloc de difícil accés, entre la teulada i la volta sobre el presbiteri.
Els experts han estudiat les diferents possibilitats de reparació i n’ha resultat un projecte
costós, d’acord amb el pressupost següent:

Muntat de la bastida necessària

12.804

Desmuntar el teulat afectat i llates

7.600

Subministrament i col·locació de 84 m2
de taulers ignífugs sobre l’estructura de fusta

7.920

Subministrament i col·locació de 84 m2
de tela asfàltica com a mesura de protecció

2.420

Muntatge de 84 m2 de teula morterada

9.560

Pujar els materials a l’obra

2.950

Pujar els materials a l’obra

1.893

Instal·lació de baranes per a protegir els operaris

620

Desmuntatge i muntatge de diferents elements
que cal per obrir l’accès a l’obra

1.190

Subministrament de tendals impermeables
per a protegir la coberta durant les obres

A l’economia normal de la parròquia li resulta impossible fer-se càrrec d’aquest import.
Per això demanem als feligresos que puguin
i vulguin, una aportació que ajudi a sufragar
l’obra. D’aquesta aportació podreu deduir-ne

610
Total

47.567

21% IVA

9.989

Import total

57.556

un percentatge a la declaració de renda.
Les aportacions es poden fer al despatx parroquial o bé omplint la butlleta adjunta. La quantitat serà carregada al vostre compte bancari.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY. SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST. 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.

CORPUS. Diumenge dia 19 de juny, a les 6 de la
tarda, celebració del Corpus Arxiprestal a la parròquia de Sant Fèlix. Per aquest motiu queda suprimida la missa del diumenge a les 8 del vespre.

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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 20 de
juny, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió del grup Sant
Pau; el mateix dia, a 2/4 de 8 del vespre, reunió
del grup Sant Lluc.
SANT JOAN. La missa de vigília del dijous dia
23, queda suprimida. El dia 24, Sant Joan, la
missa serà a les 8 del vespre.
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ¡BUEN CAMINO! La comissió del pelegrinatge i la comissió
de Fe i Cultura us conviden a la projecció del
documental ¡Buen Camino! que explica el testimoni de 6 pelegrins de nacionalitats, edats i condicions diverses que fan el camí de Sant Jaume.
Al final en Jordi Aparicio ens parlarà de la seva
experiència com a pelegrí. Dia 30 de juny, a les 7
de la tarda. Lloc: Auditori Mn. Joan Nonell. Acte
obert a tothom.
JESÚS: EN PARLEM?. Vas perdre la fe, però et
ressona l’espiritualitat? Tens curiositat per saber
qui era Jesús? Vols parlar de Déu? Busques una
porta oberta d’escolta i fraternitat? Et proposem
converses amb una persona catòlica, des del
respecte i la llibertat de pensament per a conèixer Jesús, la seva vida i missatge, per dur-los
al segle XXI. On i quan? A convenir. Si vols més
informació pots adreçar-te a enparlem@purissimasabadell.org, a la pàgina web de la parròquia
de la Puríssima www.purissimasabadell.org, o
bé al tel. 609469631. Ara que ve temps de vacances pot ser una bona oportunitat.
Lc 9,11b-17

Jesús prengué els cinc pans
i els dos peixos, alçà els ulls al cel,
els beneí, els partí i els donava
als deixebles perquè els servissin
a la gent.
Parròquia de la Puríssima · Capmany, 36 · 08201 Sabadell · Tel. 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
Parròquia Puríssima Sabadell
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