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VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL D’OCTUBRE
4-10-22

S’inicia la reunió amb la pregària i tot seguit es 
passa a l’ordre del dia.

QÜESTIONS PRÈVIES

• Mn. Nadal comenta que ha rebut carta del 
Marc Barrades explicant una mica el seu 
dia a dia. Està content i demana que doni 
records a tots. El Marc representava la ca-
tequesi de joves al Consell. S’està buscant 
una persona que pugui fer aquest servei. 
Com també s’està buscant algú per repre-
sentar la comissió de Càritas. Ja que sem-
bla que el voluntariat amb les àvies ja no es 
continuarà i que la persona que representa-
va aquesta part del voluntariat deixa el con-
sell per jubilació.

• Les obres de la cúpula ja es van acabar a 
l’estiu. Ara quedarà pendent encarar altres 
reformes no tant urgents, però necessàries, 
com l’entrada a l’església per Via Massa-
gué.

INFORMACIONS DE LES COMISSIONS

FE I CULTURA. Per aquest primer trimestre 
s’obre un cicle sobre sant Ignasi amb tres ac-
tivitats:

• Projecció de la pel·lícula Llegaron de noche
que parla de la història de 6 sacerdots jesuï-
tes assassinats al Salvador l’any 1989. Es 
passarà excepcionalment en dimarts per te-
mes de calendari. Com sabeu les activitats 
de Fe i Cultura normalment es fan en dijous. 

La pel·lícula es passarà, doncs, dimarts 25 
d’octubre a l’auditori Mn. Joan Nonell, a les 
7 de la tarda.

• Matinal a la Cova de Manresa. Per dissabte 
12 de novembre s’ha organitzat una visita 
matinal a la Cova de Manresa on es podran 
visitar els mosaics de Marko Rupnik. També 
hi haurà una estona de pregària.

• Conferència sobre sant Ignasi. Es farà el dia 
1 de desembre i anirà a càrrec del jesuïta 
Francesc Riera, durant 25 anys director de 
Cristianisme i Justícia i autor dels comenta-
ris als evangelis de Marc, Lluc i Mateu.

A banda d’aquestes activitats hi haurà també al-
gun concert. S’anirà informant des dels diferents 
mitjans de comunicació de la parròquia.

CATEQUESI FAMILIAR. Dissabte 8 d’octubre 
es farà l’inici de curs al Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut. L’acompanyament anirà a càr-
rec de Jaume Busoms.

Aquest curs comença amb un canvi important 
pel que fa a continguts i metodologia.
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Les trobades estaran dividides en dos espais:

Tabor. Que serà un espai de pregària que es 
farà a l’església cada 15 dies.

Cenacle. Es treballaran continguts però d’una 
manera molt més dinàmica a partir d’un material 
molt elaborat preparat pel Secretariat Interdio-
cesà de Catequesi (SIC). També cada 15 dies. 
És a dir s’anirà alternant; una setmana hi haurà 
Tabor i l’altra Cenacle.

Treballaran el catecisme i cada infant portarà un 
Quadern de Vida que serà un recull de vivències 
personals de la catequesi.

Les reunions de pares es faran un dissabte al 
mes, abans de la missa familiar. Hi haurà un 
grup de pares amb una catequista i un grup 
d’infants amb una altra catequista per preparar 
l’eucaristia.

CONSELL ARXIPRESTAL. Encara no s’ha reu-
nit.

GRUP DE TREBALL SINODAL. El curs pas-
sat es van fer dos grups per treballar el tema 
de la Sinodalitat; un els dimecres i l’altre els 
divendres. Un cop enviades les conclusions a 
les que van arribar els dos grups es va decidir 
continuar el treball a nivell de parròquia, però 
unifi cant els dos grups. El dia d’inici serà el dia 
18 d’octubre, a les 7 de la tarda. S’anirà infor-
mant.

ECONOMIA. A 30 de setembre els ingressos 
per bosses van baixar un 1%, però els ingres-
sos totals van pujar un 4% ( donatius per obres 
majors). El 50% del pressupost de la cúpula ha 
provingut del Bisbat que també ha perdonat els 
impostos. L’altre 50% ha estat possible gràcies 
a la generositat dels feligresos i d’una aportació 
molt important.

Cada any des de la Direcció d’Afers Religiosos 
s’obre un concurs d’ajudes per poder rehabili-
tar centres de culte. La parròquia ha presentat 
un projecte per l’entrada principal de l’esglé-
sia. Caldrà veure si aconseguim suport econò-
mic. Sembla que les obres dels pisos del costat 
segons ens han comunicat tenen previst aca-
bar-les a fi nal d’octubre.

ARXIU-MUSEU. Ja estan a la venda, al despatx 
parroquial, els números de Loteria Nacional i de 
la Grossa.
Estan preparant ja el calendari 2023 que, com 
l’any passat, serà de taula.

JOGUINES. Hi ha hagut una nova incorporació. 
Estan preparant els locals per començar ben 
aviat la campanya de joguines de Nadal.

GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAI-
ZÉ. La pregària torna a la capella de la Mare de 
Déu de Riu-sec. Recorden que dimecres 5 d’oc-
tubre es farà a la Puríssima una vetlla ecumènica 
de pregària sota el títol Pregària per la nostra 
Germana Terra.
Organitzada pel grup de pregària i per Justícia i 
Pau Sabadell.

JUSTÍCIA I PAU. Fan una valoració positiva de 
l’activitat La Plaça del Diàleg, una instal·lació ar-
tística itinerant de Justícia i Pau que vol contri-
buir a fomentar la cultura de la pau. Es va fer 
divendres 30 de setembre a la plaça Dr. Robert. 
Va començar a les 10 del matí i es va poder visi-
tar fi ns les 8 del vespre.

Encara no tenen data pel sopar de la Fam.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

 El Consell queda convocat per dimarts 8 de no-
vembre, a les 6 de la tarda.
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COMPTES PARROQUIALS - Acumulat de gener a setembre 2022

MANTENIMENT  CÀRITAS  PARROQUIAL
Entrades Entrades
Subscripcions 27.015  Donatius 18.368  
Col·lectes bosses 17.936  
Donatius 2.207  Sortides                                           
Catequesi 1.849  Ajuda  familiar 13.706  
Faristol 3.569  Revista Càritas 34  
Cera 3.195  Medicaments Veneçuela 950  
Full i Portaveu 1.007  Ajuda farmàcia 268  
Locals 2.660  Fruita Rebost 1.572  
Bústies 3.224  Total 16.530  
Arrendaments 3.780  
Total 66.442  Superàvit 1.838  

Sortides                                                                Sortides                                                                Sortides                                                                
Material culte 1.496  OBRES  MAJORS 
Full Dominical 1.973  Entrades
Cera 2.222  Subscripcions i donatius 22.599  
Impostos i taxes 314  
Reparacions 9.362  Sortides 685  
Aigua 325  
Gas 2.040  Romanent 21.914  
Llum 5.567  
Ascensor 1.712  
Neteja 8.666  COL·LECTES  MANADES
Conserge 15.398  Mans Unides 1.707  
Telèfon 941  Seminari 1.358  
Despatxos 420  Càritas 1.326  
Portaveu 2.961  Altres 395  
Catequesi 694  
Altres accions pastorals 169  Recaptat i enviat 4.786  
Material arxiu 1.315  
Material oficina 313  
Fons Comú Diocesa 20.364  
Total 76.252  OBRES TEULADA

Aportacions dels feligresos 74.419  
Dèficit manteniment -9.810  Factures pagades 62.323  
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Lc 18,1-8
Quan el Fill de l’home vindrà
¿creieu que trobarà fe a la terra?

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 17, a 
les 7 de la tarda, reunió del grup Sant Mateu i 
dimarts dia 18, a 2/4 de 8 del vespre, reunió del 
grup Sant Joan.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 20, a les 9 del vespre, 
curs Bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: La 
Carta als Gàlates.

VIDA CREIXENT, MOVIMENT CRISTIÀ DE 
GENT GRAN. Es convida a totes les persones 
grans de la parròquia a participar en les trobades 
mensuals d’aquest curs. Seguirem el temari junta-
ment amb tots els bisbats de Catalunya sobre Es-
timar. La propera trobada serà el dimarts 25 d’oc-
tubre de 6 a 7 de la tarda. Ens acompanyarà el 
nostre consiliari Mn. Jordi Sotorra. Us hi esperem!

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA LLEGARON 
DE NOCHE. Dins el cicle sobre Sant Ignasi que 
la comissió de Fe i Cultura inicia aquest trimes-
tre, dimarts dia 25 d’octubre, a les 7 de la tarda i 
a l’auditori Mn. Joan Nonell es projectarà la pel·lí-
cula Llegaron de noche dirigida per Imanol Uribe 
que explica la història de 6 sacerdots jesuïtes 
assassinats a El Salvador l’any 1989.

JOGUINES. La Comissió us informa que ja ha 
començat el curs i que ja podeu portar joguines 
noves o per reciclar, però que estiguin en bon 
estat. Trobareu les voluntàries tots els dimecres 
de 6 a 8 de la tarda al segon pis.

CÀRITAS PARROQUIAL. El Rebost Parroquial 
fa una crida urgent. Necessitem aliments fi ns 
que ens arribi la col·laboració de les escoles. 
Els aliments que necessitem són els de sempre: 
pasta, arròs, oli, llet, tonyina en conserva, lle-
gums cuits, o bé donatius en metàl·lic per poder 
comprar els aliments que precisem. Gràcies.

DIUMENGE XXIX 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.

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, a la capella de la 
Mare de Déu de Riu-sec.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària 
familiar amb els més petits.


