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VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL DE NOVEMBRE
8-11-2022

Iniciem la reunió amb la pregària i tot seguit es 
segueix l’ordre del dia.

QÜESTIONS PRÈVIES

• Festa de la Puríssima. S’iniciarà amb la Vet-
lla de Pregària el dia 7 de desembre, a les 
7 de la tarda; per tant aquell dia no se ce-
lebrarà l’eucaristia de les 8 del vespre. La 
Vetlla es farà a l’església i anirà a càrrec de 
la monja Teresa Vallbé. El tema serà Espur-
nes de Puresa.

El dia 8 la Missa Solemne es farà a les 12 
del migdia, tot seguit Sardanes a Via Mas-
sagué a càrrec de la Cobla Sabadell i sobre 
les 3 de la tarda Dinar de Germanor a l’Urpí.

El mateix dia es posarà a la venda el ca-
lendari 2023 amb fotografi es antigues de la 
parròquia.

Aquest any no es farà exposició.

• Nadal. La missa del Pollet es farà a les 8 del 
vespre i a les 12 de la nit la Missa del Gall.

INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS

ECONOMIA. Les obres de la cúpula ja estan 
acabades i pagades. Ara l’arquitecte Santi Veas 
està dissenyant el projecte de l’entrada principal 
de la parròquia. Se n’anirà informant.

GRUP DE TREBALL SINODAL. Es trobarà 

cada tercer dimarts de mes, a les 7 de la tarda 
als locals parroquials.

CONSELL ARXIPRESTAL. En l’última reunió es 
va fer calendari d’activitats. Es donen algunes 
dates.

• Jornada de Portes Obertes de la parròquia 
dels Franciscans el dia 26 de novembre.

• Trobada de Parròquies el dia 18 de febrer.

• Romeria a Montserrat els dies 11 i 12 de 
març.

• Aplec Pasqual a Sant Fèlix el dia 7 de maig. 
La parròquia acollidora aquest any serà la 
Mare de Déu de la Mercè.

• Aplec de la Salut els dies 13, 14 i 15 de maig.

• Corpus el dia 11 de juny.

VIDA CREIXENT. El proper dia de trobada serà 
el 29 de novembre. Són un grup de 13 persones. 
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JOGUINES. Ja ha començat la Campanya de 
Joguines de Nadal. S’ha enviat mail a totes les 
empreses col·laboradores.

El dia 26 de novembre, de 10 del matí a 8 del 
vespre, es muntaran les paradetes de joguines 
i contes reciclats a Via Massagué. Comptaran 
amb la col·laboració de Justícia i Pau Sabadell.

ARXIU-MUSEU. A partir d’ara es trobaran dos 
cops a la setmana perquè amb un es insufi cient. 
El dies seran dimarts i dijous de 10 a 12.

Van tenir oportunitat de fer una sortida per visi-
tar fer la biblioteca de Montserrat, també la Sala 
Capitular, el claustre i van poder veure una ex-
posició sobre Sant Ignasi que van trobar molt 
interessant. Hi va anar un grup de 12 persones, 
convidats pel monjo Joan Anton Díaz Pavón que 
havia estat catequista a la nostra parròquia.

CATEQUESI DE JOVES. Hi ha tres grups, el de 
Postcomunió, el grup d’universitaris i el de la JOC; 
tots es troben els diumenges a les 7 de la tarda.

També tenen previst fer pessebre dins l’església.
Cada curs fan un recés entre Nadal i Cap d’Any, 
aquesta vegada potser s’hi afegeixin altres joves 

que no són de la parròquia. 

GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAI-
ZÉ. Continuen amb les pregàries, ara ja des de 
la Capella de la Mare de Déu de Riu-sec. Són 
unes 15 persones.

L’últim cap de setmana de gener se celebrarà la 
Setmana per la Unitat dels Cristians.

CATEQUESI FAMILIAR. Van iniciar el curs al 
Santuari de la Mare de Déu de la Salut i en fan 
una valoració molt positiva.

Dissabte 12 de novembre faran la primera tro-
bada amb pares i infants de segon curs. Recor-
den que aquest any la metodologia és diferent 
d’altres cursos. A 2/4 de 6 es trobaran el grup 
de pares amb una catequista i el grup d’infants 
amb una altra. Tots treballaran el tema de l’amis-
tat i l’evangeli del diumenge. A 2/4 de 7 celebra-
ció de l’eucaristia.

El dia 3 de desembre començarà una nova inici-
ativa, la missa per infants de 7 a 10 anys.

El dia 17 de desembre faran els pessebres als 
altars laterals de l’església.
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FE I CULTURA. La comissió va iniciar el cicle 
Ignasià amb el passi de la pel·lícula LLegaron de 
noche, que parla del testimoni d’una noia que va 
veure l’assassinat de 6 jesuïtes. Un fi lm dur, però 
que va tenir bona acollida per part del públic. Hi 
van assistir unes 35 persones. La propera activi-
tat és la matinal per visitar els mosaics de Marko 
Rupnik a la Cova de Manresa i fer una estona de 
pregària. Tancaran el cicle amb la conferència 
sobre Sant Ignasi el dia 1 de desembre. Anirà a 
càrrec del jesuïta Francesc Riera.

Altres activitats organitzades per la comissió se-
ran dos concerts, el dia 18 de desembre, a les 
6 de la tarda la Coral Ressò farà el concert de 
Nadal. Al coincidir amb la Marató de Tv3 posa-
ran unes bústies i tot el que es reculli serà per la 
Marató.

El dia 26 de desembre, Concert de Sant Este-
ve a càrrec de l’Orfeó de Sabadell. L’hora està 
encara per determinar, però gairebé segur que 
serà sobre les 12 del migdia.

JUSTÍCIA I PAU. Tindran cura dels Escrits de 
Refl exió d’Advent.

El dia 22 de novembre, a l’auditori Mn. Joan No-
 nell, presentació de L’Agenda Llatinoamericana 
Mundial. Aquest any el tema és la Resiliència co-
munitària.

El Sopar de la Fam es farà el dia 2 de desembre, 
a les 8 del vespre.

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. La venda de cas-
tanyes va anar molt bé.

Diumenge 27 de novembre pujaran el pessebre 
a la Mola.

Acaben el primer trimestre el dia 3 de desembre 
amb l’obra de teatre El tren de Nadal i la sessió 
de Quinto, ambdues activitats es faran a l’escola 
del Carme.

COMISSIÓ DEL PELEGRINATGE. Es reunirà 
dimarts 15 per començar a preparar el pelegri-
natge de l’estiu vinent.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

El consell queda convocat per dimarts 15 de fe-
brer, a les 6 de la tarda.
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Jesús recordeu-vos de mi
quan arribeu al vostre Regne.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 21, a 
les 7 de la tarda, reunió del grup Sant Mateu, i 
dimarts dia 22, a 2/4 de 8 del vespre, grup Sant 
Joan.

FE I CULTURA. Dijous 24, a 2/4 de 9 del ves-
pre, reunió d’aquesta comissió.

SOPAR DE PELEGRINS. Divendres 25 de no-
vembre es convida a tots els pelegrins a partici-
par en la missa de les 8 del vespre i tot seguit 
al tradicional sopar. Un cop acabat es passa-
rà l’audiovisual del Pelegrinatge d’enguany a 
l’auditori Mn. Joan Nonell. Necessitem que ens 
confi rmeu l’assistència abans del dimarts dia 
22; podeu fer-ho per correu electrònic o podeu 
passar pel despatx parroquial. El preu serà de 
10€. Del menjar ja ens encarreguem la comis-
sió, però per respectar el medi ambient agrairem 
que porteu plats, gots i coberts.

PARADA DE JOGUINES I CONTES RECI-
CLATS. Dissabte 26 de novembre, la comissió 
de joguines us convida a visitar les parades que 
es muntaran a Via Massagué amb joguines i 
contes reciclats. Estaran obertes de les 10 del 
matí a les 8 del vespre. Els diners que es recu-

DIUMENGE SOLEMNITAT DE NOSTRE SE-
NYOR JESUCRIST REI DE TOT EL MÓN. 
Missa de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diu-
menge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en caste-
llà, 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.

llin aniran destinats íntegrament a Càritas Parro-
quial. Col·labora Justícia i Pau Sabadell.

CONCERT. Dissabte 26 de novembre, a les 6 
de la tarda, a l´església de la Puríssima, Rèqui-
em de Gabriel Fauré. A càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de Sabadell, Coral Shalom i Cor Pra-
esentia. Preu entrada anticipada a www.code
tickets.com, 7€; el mateix dia del concert, 10€.

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINO-
AMERICANA. Dimarts 29 de novembre del 
2022. A les 7 del vespre, a l’auditori parroquial. 
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mun-
dial 2023, a càrrec de Jordi Planas, coordinador 
de l’edició catalana de l’Agenda. Es tracta d’una 
agenda anual, col·lectiva, ecumènica i altermun-
dista que cada any, des del 1992, inclou articles 
sobre un tema específi c, enguany la Resiliència 
comunitària, la força interior que ens fa viure 
dempeus col·lectivament. Des dels seus inicis 
l’Agenda Llatinoamericana va ser una iniciativa 
dels claretians Pere Casaldàliga i José María Vi-
gil. Organitza: Justícia i Pau Sabadell i Comitè 
Óscar Romero.

CONFERÈNCIA. Dijous dia 1 de desembre, a 
les 7 de la tarda, a l’Auditori Mossèn Joan No-
nell, Francesc Riera, sj. parlarà del Discerniment 
viscut per Ignasi de Loyola fa 500 anys. Organit-
za la comissió de Fe i Cultura.


