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VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL DE FEBRER
7-2-2023

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

QÜESTIONS PRÈVIES

• Es valoren molt positivament les celebraci-
ons nadalenques i els pessebres de l’esglé-
sia. Tant la Missa del Pollet com la Missa del 
Gall van gaudir d’una gran participació.

• També es valora molt positivament la Pregà-
ria per la Unitat dels Cristians, celebrada a la 
Puríssima, en la que hi van participar més de 
100 persones.

• Es recorda que dissabte 18 de febrer hi hau-
rà la VI Trobada de Parròquies als Salesians. 
Ajudaran a la refl exió la Germana Vedruna 
Conxita Baños i Mn. Joan Lázaro. El tema 
d’aquest any és Eixampla la teva tenda.

• Els dies 11 i 12 de març es farà la 127a Ro-
meria a Montserrat organitzada per l’Acadè-
mia Catòlica i les parròquies de la zona Pas-
toral de Sabadell.

INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS

CATEQUESI DE JOVES. Continuen fent activi-
tats amb els tres grups. El dels universitaris està 
treballant l’Antic Testament (Jacob del llibre del 
Gènesi). Ocasionalment el grup de postcomu-
nió i el dels universitaris fan activitats conjuntes. 
Alguns dels joves fan trobada presencial, però 
altres que no poden la fan online.

L’Albert, catequista de catecumenat, ha orga-
nitzat un recés a Montserrat els dies 3 i 4 de 
març. Els parlarà i ajudarà a la refl exió el Pare 
Ignasi Fossas. El grup d’universitaris s’afegirà a 
l’activitat.

JOGUINES. Les voluntàries s’han tornat a reu-
nir després de la campanya de Nadal i comen-
cen a ordenar i classifi car totes les joguines que 
tenen als seus locals. També informen al consell 
que ara disposen d’una nova sala que anirà molt 
bé per poder tenir totes les joguines de forma 
ordenada. Al recollir-ne tantes el local quedava 
insufi cient.

ARXIU-MUSEU. Informen que s’han venut tots 
els calendaris i també la loteria. Tan una cosa 
com l’altra ha implicat un petit ajut econòmic per 
la parròquia. Recentment han rebut la visita de 
la Neus Salvó que durant molts anys va formar 
part de l’arxiu i també de la Carme Molins.

PORTANTS DEL SANT CRIST. CONFRARIA 
DE LA BONA MORT. El dia 15 de febrer tindran 
reunió amb la Interparroquial de Portants per 
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començar organitzar tots els actes de Setmana 
Santa.

VIDA CREIXENT. Es reuniran dimarts dia 28 de 
febrer, a les 6 de la tarda.

CÀRITAS PARROQUIAL. Ha canviat el perfil 
de persones que venen a demanar aliments, 
ara la majoria són sud-americans que fugen 
de la misèria o bé per temes polítics. La parrò-
quia no ha entrat mai a formar part del Rebost 
Solidari de l’Ajuntament perquè la gestió de 
repartiment d’aliments és com molt burocrà-
tica i a les voluntàries del nostre Rebost els 
agrada fer una estona de conversa i acollida i 
la donació d’aliments es gestiona de manera 
més propera. En aquests moments s’atén a 
unes 15 famílies.

FE I CULTURA. La comissió valora de ma-
nera molt positiva l’entrevista que Joan Albert 
Vicenç va fer al Dr. Pere Lluís Font el dia 2 de 
febrer. Ambdós ens van apropar a la vida i al 
pensament de Pascal. L’auditori estava ple i el 
públic va agrair l’oportunitat de poder escoltar 
a Pere Lluís. La propera activitat és el passi de 
la pel·lícula Los dos Papas el dijous dia 2 de 
març, a l’auditori Mn. Joan Nonell, a les 7 de 
la tarda. Es tracta de diàlegs entre Benet XVI 
i el Papa Francesc. És una producció de l’any 
2019.

CATEQUESI FAMILIAR. El nou format sembla 
que va arrelant; als pares els agrada més. El te-
mari que es treballa és molt bo. Les catequistes 
estan gratament sorpreses de com han reacci-
onat els infants en l’espai de pregària anomenat 
Tabor. Es porten molt bé i els agrada.

JUSTÍCIA I PAU. Tindran cura dels escrits de 
reflexió de Quaresma.

Pel Sopar de la Fam encara no hi ha data.

El dia 18 de març es farà a la Puríssima la tro-
bada d’eco-parròquies o parròquies eco-solida-
ries.

COMISSIÓ DEL PELEGRINATGE. Aquest any 
la parròquia, del 21 al 27 d’agost, pelegrinarà a 
Lisieux per acostar-nos al carisma de Santa Te-
resa. També es visitaran llocs molt bonics com 

Normandia i l’Abadia de Mont Saint Michele. La 
reunió amb totes les persones interessades es 
farà el dia 15 de març, a les 7 de la tarda, a l’au-
ditori Mn. Joan Nonell.

ECONOMIA. Presenten el detall d’ingressos i 
despeses de l’any 2022. Podreu veure que el 
conjunt s’ha mantingut en valors semblants als 
de l’any anterior. Com tots sabem, durant aquest 
exercici hem hagut d’afrontar una reparació im-
portant que afectava l’estructura de la teulada 
de l’església. El cost de l’obra, uns 60.000 €, 
no era suportable dins els ingressos normals i 
es va fer una crida a la feligresia a fi de poder 
emprendre l’obra. Cal dir que la resposta va ser 
molt positiva, tant que ha deixat un romanent 
que permetrà portar a terme la renovació del 
paviment a l’entrada per la Via Massagué. Això 
destaca, una vegada més, la generositat de la 
gent de la Puríssima quan fa falta.

Malgrat tot, la comissió insisteix en demanar, en 
aquest moment d’inflació generalitzada, la re-
visió de les aportacions normals (bosses a les 
misses, etc.) que fem cadascú de nosaltres. I re-
cordar que les que es fan en forma de subscrip-
ció periòdica, gaudeixen d’importants retorns a 
l’hora de la declaració anual de la renda. A les 
entrades de l’església i al despatx parroquial, 
trobareu butlletes per a formalitzar-les.

Si algú vol més informació, tant sobre els comp-
tes com sobre les subscripcions, pot demanar-la 
al despatx parroquial i us posaran en contacte 
amb els membres de la comissió.

CONSELL ARXIPRESTAL. El dia 8 de febrer es 
reunirà la comissió de l’Aplec Pasqual per aca-
bar de precisar alguns aspectes organitzatius. 
Aquest any es farà a Badia del Vallès, el dia 17 
de maig, a 2/4 de 6 de la tarda.

PRECS I PREGUNTES

S’anima als membres del consell a assistir a la 
Trobada de parròquies.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

El consell queda convocat per dimarts dia 7 de 
març, a les 6 de la tarda.
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COMPTES PARROQUIALS - Any 2022

MANTENIMENT  CÀRITAS  PARROQUIAL
Entrades Entrades
Subscripcions 35.606  Donatius 28.859  
Col·lectes bosses 23.290  
Donatius 6.563  Sortides                                           
Catequesi 2.254  Ajuda  familiar 20.648  
Faristol 4.380  Revista Càritas 34  
Cera 4.301  Beques 90  
Full i Portaveu 1.862  Fruita Rebost 2.264  
Locals 4.632  Total 23.036  
Bústies 4.443  
Arrendaments 5.040  Superàvit 5.823  
Total 92.371  

OBRES  MAJORS 
Sortides                                                                Sortides                                                                Sortides                                                                Entrades
Material culte 1.847  Subscripcions i donatius 33.515  
Full Dominical 2.560  
Cera 3.712  Sortides 685  
Impostos i taxes 360  
Reparacions 11.242  Romanent 32.830  
Aigua 433  
Gas 2.770  OBRES TEULADA
Llum 6.849  Donatius recaptats 111.505  
Ascensor 2.196  Factures pagades 64.327  
Neteja 11.768  
Conserge 20.544  Disponible per a obres projectades 47.178  
Telèfon 1.255  
Despatxos 428  COL·LECTES  MANADES
Portaveu 4.143  Càritas-Corpus 1.326  
Catequesi 2.350  Càritas-Nadal 1.722  
Altres accions pastorals 1.397  Mans Unides 1.707  
Material arxiu 1.452  Germanor 1.175  
Material oficina 423  Domund 1559
Fons Comú Diocesa 28.068  Seminari 1358
Total 103.797  Altres 395

Dèficit manteniment -11.426  Recaptat i enviat 9.242  
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Mt 5,38-48

Dóna a tothom qui et demani,
no et desentenguis

del qui et vol manllevar.
Estimeu als enemics,

pregueu per aquells
que us persegueixen.

Perquè si estimeu només
els qui us estimen,
quina recompensa

mereixeu?

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 20 de 
febrer, a les 7 de la tarda, reunió del grup Sant 
Mateu i dimarts dia 21, a 2/4 de 8 del vespre, 
reunió del grup Sant Joan.

DIMECRES DE CENDRA. Dimecres dia 22, a 
les 8 del vespre, missa amb imposició de la cen-
dra. Comença la Quaresma.

VIA CRUCIS. Divendres dia 24 de febrer, a 2/4 
de 8 del vespre, Via Crucis amb els portants del 
Sant Crist.

MISSA 7+. Dissabte 25 de febrer, a 3/4 de 7 de 
la tarda, missa amb els infants més grans de 7 
anys. Prepararem la celebració a 1/4 de 7 de la 
tarda.

CINEMA. Dijous dia 2 de març, a les 7 de la 
tarda, i a l’auditori Mn. Joan Nonell, passi de la 
pel·lícula Los dos Papas que retrata la convi-
vència entre Benet XVI, interpretat per Anthony 
Hopkins, i el Papa Francesc, interpetat per Jo-
nathan Pryce. Organitza Fe i Cultura.

DIUMENGE VII 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.


