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VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL DE FEBRER
7-3-2023

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

QÜESTIONS PRÈVIES

Mn. Joan Nadal anima als membres del consell 
a participar en les activitats de la Romeria de 
Sabadell a Montserrat que serà el dies 11 i 12 
de març.

INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS

CONSELL ARXIPRESTAL. La comissió de 
l’Aplec Pasqual es va reunint per concretar tota 
l’organització. S’està elaborant un tríptic per fer 
difusió de l’Aplec. La festa serà el diumenge 7 
de maig a Badia del Vallès; començarà a 2/4 de 
6 de la tarda amb l’acollida davant la porta de 
l’església. A les 6 de la tarda, celebració de la 
missa i a les 7 piscolabis i actuacions. A les 8 
comiat.

Es posarà a disposició un servei d’autocars que 
sortiria de la Plaça de la Creu Alta i tindria parada 
a la Plaça Marcet, a la Gran Via, a la Plaça de 
la Creu de Barberà i fi nalment a la carretera de 
Barcelona, passat el mercat municipal.

Les tasques ja estan distribuïdes i a la Puríssima 
ens demanen una persona que llegeixi una pre-
gària pels joves que haurà de redactar els grups 
de catequesi de la parròquia, preferentment in-
fants o joves.

Es valora la Trobada de Parròquies. No es res-

salten novetats en les conclusions a les que hem 
arribat els diferents països.

El treball per grups va ser molt enriquidor i es 
va poder aprofundir força. La gent va mostrar 
interès i moltes ganes de parlar. L’assistència 
bastant reeixida.

JOGUINES. No hi ha novetat, continuen reci-
clant joguines de segona mà i organitzant el nou 
local.

ARXIU-MUSEU. Recentment una família ha fet 
donació de dos quadres que s’han posat als lo-
cals del primer i segon pis de la parròquia; tam-
bé la mateixa família ha donat dues escultures; 
una de Sant Ezequiel i l’altra de Santa Llúcia. 
Queden pendents altres donacions de rosaris i 
objectes antics.

PORTANTS DEL SANT CRIST. CONFRARIA 
DE LA BONA MORT. Recorden que cada diven-
dres de Quaresma es fa Via Crucis dins l’església, 
a 2/4 de 8 del vespre. És molt digne i les refl exi-
ons són molt profundes. S’anima a participar-hi.
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CATEQUESI DE JOVES. El primer cap de set-
mana de març van fer un recés a Montserrat or-
ganitzat pel catequista de catecumenat d’adults 
i s’hi afegí el grup d’universitaris. La refl exió va 
córrer a càrrec del Pare Ignasi Fossas. Els resul-
tat va ser molt positiu i enriquidor. Hi van partici-
par unes 10 persones.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Dissabte 
11 de març es farà una pregària de Taizé al cam-
bril de la Mare de Déu de Montserrat en motiu 
de la Romeria.

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. El 24 de febrer 
van participar en la nit dels animadors de la fe 
organitzat pel MESEC (Moviment d’Esplais Cris-
tians de Catalunya).

Els dies 25 i 26 de febrer van marxar de cap 
de setmana per conèixer la casa de colònies 
d’aquest estiu, el Xalió. En fan una bona valo-
ració.

El 25 de març tanquen el trimestre amb la re-
presentació de l’obra de teatre Mamma Mia a la 
Sala d’actes de l’Escola del Carme.

Del 1 al 4 d’abril les colles de grans marxen; uns 
de colònies i altres de campaments amb tendes.

Celebraran Pasqüetes conjuntament amb els 
grups de catequesi.

Les Colònies d’estiu seran del 16 al 26 de juliol.

CÀRITAS PARROQUIAL. Recorden que la nos-
tra parròquia ajuda a persones que no estan 
empadronades i que Càritas Sabadell ens envia. 
Per poder recollir aliments del Rebost Solida-
ri s’ha d’estar empadronat i les persones que 
estan pendents d’aquest tràmit queden sense 
ajut, és per això que ens les envien.

Els aliments es reparteixen cada 15 dies. De tota 
manera sempre hi ha preparades unes bosses 
com d’urgència amb productes bàsics.

Comenten que, com cada Quaresma, ja han po-
sat les parades dins l’església de llibre religiós de 
egona mà a preus simbòlics per tal de reciclar i 
fer almoina. Aquesta activitat l’organitzen conjun-
tament Justícia i Pau Sabadell i Càritas parroquial.
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JUSTÍCIA I PAU. Faran una crida al Portaveu 
per animar als feligresos a portar a la parròquia 
llibres de segona mà de temàtica religiosa.

El sopar de la fam es farà el dia el dia 24 de març, 
a 2/4 de 8 del vespre, a l’auditori Mn. Joan No-
nell. Tema: Síria, entre la guerra i el terratrèmol. 
Es comptarà amb el testimoni de Joan Babeli 
Shava, president de la ONG Horizon for Syrians. 
Després es farà el sopar. Tot el que es reculli es 
destinarà íntegrament a aquesta ONG.

PELEGRINATGE. La proposta aquest estiu 
és Santa Teresa de Lisieux. Un membre de la 
comissió està fent un curset a les Benetes de 
Montserrat, que va a càrrec de la monja Teresa 
Forcades, per aprofundir en la vida i en la fi gura 
de Santa Teresa. Abans del pelegrinatge es pas-
sarà una pel·lícula sobre Santa Teresa i també es 
farà una xerrada. A banda de Lisieux, es visitarà 
Tours, Normandia, Mont Saint Michel, etc.

La reunió per totes les persones interessades en 
assistir al viatge es farà el dimecres 15 de març, 
a les 7 de la tarda a l’auditori Mn. Joan Nonell.

FE I CULTURA. Es valora de manera molt posi-
tiva la projecció de la pel·lícula Los dos Papas. 
Va tenir molt bona acollida i força èxit d’assis-
tència.

Dijous dia 9 tenen reunió i concretaran data per 
una nova matinal, aquesta vegada per visitar 
l’església de la Mare de Déu de la Mercè de 
Barcelona. Es farà visita guiada i una estona de 
pregària, tal com vam fer quan visitar el mosaics 
de Rupnik a Manresa. Com sempre a dinar a 
casa.

CATEQUESI FAMILIAR. Darrerament es va fer 
la imposició de la cendra als infants.

Aquest any, com en anys anteriors, els nens i 
nenes de la catequesi prepararan el menú de 
Pasqua per les famílies que venen a demanar 
ajuda al nostre rebost parroquial.

ECONOMIA. La comissió ens alerta que els me-
sos de gener i febrer els ingressos per bosses 
han baixat comparant-los amb els de l’any pas-
sat. Caldrà fer un petit esforç per part de tots per 
remuntar.

CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ

El Consell queda convocat pel dia 2 de maig, a 
les 6 de la tarda.
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Jo 9,1-41
En aquell temps Jesús veié

tot passant un cec de naixement,
li estengué fang sobre els ulls

 i li digué: vés a rentar-te
a la piscina de Siloè. Ell hi anà,

s’hi rentà i tornà veient-hi.

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

CONCERT DE SANT JOSEP. Aquest diumenge 
19 de març, a les 6 de la tarda, la Coral Ressò 
i la Coral Carena oferiran un concert a la nostra 
parròquia. El repertori serà de músiques tradici-
onals, religioses, populars... totes amb un mis-
satge de llum que compartiran amb nosaltres. 
L’entrada és lliure amb aportació voluntària en 
acabar el concert a la capseta del Marcel·linet 
que ens esperarà a la sortida de l’església. Ens 
agradarà que vingueu i que ho gaudim plegats. 
Passarem una bona tarda.

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

SINODALITAT. Dimarts dia 21, a les 7 de la tar-
da,reunió del grup que treballa el tema de la si-
nodalitat.

SOPAR DE LA FAM. SÍRIA, ENTRE LA GUER-
RA I EL TERRATRÈMOL. Divendres 24 de 
març, a 2/4 de 8 del vespre, a l’auditori Mn. Joan 
Nonell, xerrada sobre la situació de Síria. Comp-
tarà amb el testimoni de Joan Babeli Shawa, 
president d’Horizon for Syrians. Els diners que 
es recullin del sopar aniran íntegrament desti-
nats a aquesta ONG.

MISSA 7+. Dissabte 25 de març, a 3/4 de 7 de 
la tarda, missa per a famílies i infants majors de 
7 anys. Ens trobarem a 1/4 de 7 de la tarda per  
preparar la celebració.

PARADES DE LLIBRES DE SEGONA MÀ DE 
TEMA RELIGIÓS. Com cada any durant la 
Quaresma; temps de pregària, refl exió i almoina, 
trobareu a les dues entrades de l’església unes 
taules amb llibres de temàtica religiosa que han 
estat donats a la parròquia. Tot el que s’obté de 
la venda és per a Càritas (per pagar feu servir les 
bústies de Càritas, si us plau).
Aprofi tem per recordar que si a casa teniu llibres 
religiosos que ja no llegireu, els podeu donar a 
la parròquia.

DIUMENGE IV DE QUARESMA. LAETARE. 
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.


