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VIDA DE LA COMUNITAT

TOT ACOMPANYANT UN GRUP D’ADOLESCENTS
Mercè Biosaca
Sóc Mercè i fa tres anys, Mossèn Joan Nadal
em va proposar acompanyar un grup de nens
i nenes que havien fet el procés de comunió i
continuaven a postcomunió. Per mi va ser un
repte i un gran goig acompanyar-los en la fe.
El curs passat ens vam acostar a Déu amb
l'Antic Testament, des de la Creació, fins a
Moisès. I regularment fèiem pregària.
Una adolescent va demanar ser batejada i es
va fer un recés sobre el bateig, per concloure
la iniciació en la fe de la noia i fer present la
nostra iniciació. Mossèn Joan Nadal va fer el
bateig a la Capella de la Mare de Déu de Riusec. Una cerimònia molt participativa i viscuda.
En acabar el curs passat, hi havia problemes
de casar agendes. El dia que anava bé a tots
era el diumenge. Així doncs, ens veiem els
diumenges de 8 a 9. Tot seguit participem en
l'Eucaristia de les 9 de la nit. En la comunitat hem tingut molt bona relació i acollida. El
grup fa les lectures i el salm, para i despara
la taula i passa les bosses dels donatius. Pel
grup és un servei esperat, i fet amb satisfacció i joia.
Aquest curs hem continuat amb la conquesta
de Canaan. Els relats sobre les conquestes,
muralles i portes, ens han conduït a parlar de
l'obertura de la Porta Santa de l'Any de la Misericòrdia, i treballar-ho. També obrir la porta
interior: qui sóc jo?
Una noia del grup ha demanat fer la comunió,
i hem preparat aquest segon pas en la iniciació del camí de la fe. Va incloure una enquesta
a la comunitat de missa de nou, preguntant
què era per cadascú l'Eucaristia. Es van treballar en una sessió cada una de les respostes
i va servir per aprendre, qüestionar-se i alhora respondre què és per nosaltres.
Va fer la comunió en una emocionant missa
de nou. I agraint la col·laboració de la comunitat, a l'hora de la comunió, es va entregar

un recordatori amb la icona del pa, del pintor
Jordi Roca, que està a la capella de la Mare de
Déu de Riu-sec, amb un text del que el grup
entén per Eucaristia:

L’Eucaristia és una celebració comunitària
que apropa a Déu.
Fem memòria del misteri de l’Amor amb els
símbols de Pa i Vi.
Això ens alimenta i ens dóna força.
Parròquia de la Puríssima, abril 2016
Aquest curs hem fet pregària de grup regularment i també amb els joves de l'arxiprestat.
Tot això ha afavorit que no s'allunyin de l'Església i vagin descobrint la vida del grup, tot
creixent en la fe com un eix vertebrador de
les seves vides.
Per mi ha estat un goig i alegria veure com els
nois i noies van fent aquest procés. I alhora jo
mateixa aprofundeixo en la fe amb ells. A poc
a poc ens anem enriquint.
El curs vinent seguirem el consell del Papa
Francesc quan diu: "La catequesi és preparar
per a la vida i, per tant, ha de ser en tres idiomes:
– l'idioma del cap
– l'idioma del cor
– l'idioma de les mans.
Que el jove pensi i sàpiga quina és la seva
1

fe, però, alhora, senti amb el cor que és la
fe. I alhora, faci coses. Si a la catequesi li falta un dels tres idiomes, no funciona. Els tres
llenguatges van relacionats: pensar el que se
sent i el que es fa, sentir el que es pensa i el
que es fa, fer el que se sent i el que es pensa."(*)
Estic agraïda per l'oferiment, disponibilitat i
facilitats de Mossèn Joan, per la rebuda de

la comunitat, per les famílies compromeses,
per les sessions de treball agradable, plenes
de sorpreses i esperança que ens fan avançar
en la fe tot qüestionant-nos. I estic agraïda al
grup, ple d'abundositat.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DESÈ DE DURANT L'ANY. Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en
castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada
dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella
de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de
4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho demanin.
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.
MES DEL SAGRAT COR. Durant el mes de
juny, es resarà cada dia aquesta tradicional
devoció, desprès del res del rosari.

COMISSIÓ D´ECONOMIA. Es reunirà dimarts dia 7 de juny, a les 7 de la tarda.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 7, a
2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell. Queden convocats els representants de totes les
comissions.
EL PAPA I L’ECOLOGIA. “LAUDATO SI”:
UNA CRIDA A LA CONVERSIÓ DELS CORS.
Conferència a càrrec de Llorenç Puig, delegat
dels jesuïtes a Catalunya, doctor en física i
teòleg. Divendres 10 de juny a les 7 de la
tarda, a la Sala d’actes de l’Acadèmia Catòlica (c/ Sant Joan, 20). Organitza: Justícia i
Pau Sabadell
GRUP D´ESPLAI LA TREPA. Divendres dia
10, a les 8 del vespre i a l’Auditori Parroquial,
assemblea de pares.
VIDA I PENSAMENT DE SANTA EDITH
ESTEIN. Dimarts 14 de juny, a 2/4 de 9 del
vespre, conferència a l'Auditori Parroquial
sobre Edith Stein, doctora de l'Església, filòsofa i carmelita descalça, d'origen jueu, assassinada al camp d'extermini d'Auschwitz.
La conferència anirà a càrrec de la germana
Lisa, de la comunitat de les Carmelites Descalces de Terrassa, i de Míriam Tarruell, teòloga. Organitza la Comissió del Pelegrinatge.

(*)Entrevista al Papa Francesc a la emissora
portuguesa Radio Renascença, el 14 de setembre de 2015

"Maria és testimoni que la misericòrdia del fill de Déu no coneix límits i abasta tothom sense excloure ningú".
Papa Francesc

Lc. 7,11-17

Jove aixeca't!
El mort es posà assegut
i començà a parlar.
I el Senyor el donà a la seva mare.
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