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VIDA DE LA COMUNITAT
CARTA DE CONDOL
Lluís Folch i Soler
Estimat Mn. Joan,
ens va telefonar l’àvia Neus dels Roma,
la Neus Salvó, per dir-nos que s’havia
mort mossèn Joan Nonell. Pensava, amb
raó, que sentiríem la seva pèrdua. Certament, Mn. Joan era el rector vell de la
Puríssima, que havia treballat físicament
en la decoració i adequació de l’església
per al culte, perquè ell l’estimava molt.
A més era un dels tres tenors de la coral
de la Puríssima, jo n’era un altre. Sovint
després dels assajos tornàvem a casa
pel mateix camí, i xerràvem. Un dia em
va explicar que quan era rector d’una altra parròquia -no recordo de quin poblecantaven la missa de Perossi. Jo, que
l’havia cantada de jovenet al meu poble
-Vilassar de Dalt- em vaig posar a cantar
“Cum santo espíritu in gloria Dei patri...”
tot caminant per la Via Massagué. Es va
emocionar. Des de llavors deia que jo
era “un bon noi”. Va ser un capellà conscient i va dedicar la seva vida a transmetre la pau de Déu als homes, i ho va fer
amb fets i paraules, i especialment amb
la música i la poesia; jo el vaig estimar
molt.
Mn. Joan, una abraçada i una mica de
companyia en aquests moments de dol.
La Carmina em demana que faci constar
la seva voluntat d’acompanyar-lo.
Afectuosament,

Lluís i Carmina
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A MOSSÈN JOAN NONELL
Jaume Mercadé i Vergés
Ens ha deixat un gran home, un gran
amic, un pare espiritual, un mossèn excepcional, del que en guardarem un fervorós record per la seva humanitat , per
la seva vocació i tasca entregada, inclús
abnegada, per guiar, aconsellar i servir
amb el seu generós i fervent apostolat,
en tots els anys que hem viscut al seu
costat.
Sí mossèn Joan, estem segurs que ens
esperaràs amb el somriure als llavis quan
ens retrobem, acompanyat dels amics
que , junt amb tu, visquérem aquells inoblidables anys que formàvem una excepcional pinya purissimaire, els Brunet, Virgili, Tintó, Fàbregas, Franquesa,
Soley i tants d’altres que, sens dubte,
t’acompanyen. Esperem tenir el goig de
tornar-vos a abraçar en la nova vida sota
la mirada i abrigall de Nostre Senyor.
Mentrestant, descansa en pau i a reveure!

ENCARA MOSSÈN JOAN NONELL
Una catequista
Mossèn Joan, em sento en la necessitat
de fer un petit escrit d’agraïment pels
anys que he fet de catequista a la nostra
parròquia.

Vull donar-li les gràcies per tot el treball
que al llarg dels anys ha fet per la catequesi i com sempre recolzava el treball
que es feia i alhora fent-nos sentir lliures
en la nostra feina.
Una aportació molt important va ser la incorporació
de la catequesi familiar de
la que va ser un ferm defensor. Una catequesi que
incorpora els pares en la
formació catequètica dels
seus fills donant-los els
mitjans necessaris i que
apropa el missatge de
Déu a les famílies. Després d’aquesta catequesi,
una important quantitat
de pares s’han incorporat
a moltes activitats de la
parròquia.
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Personalment la seva manera de fer i el
seu tarannà és el que ha anat fent madurar la meva fe (que quan el vaig conèixer començava a definir-se) i apropar-la
als principis del Concili Vaticà, que he intentant, tot i les meves mancances, anar
passant a la meva família i als nens i pares de la catequesi.
Com ja han anat dient en altres escrits, el
seu exemple ens ha calat fort. Se’ns n’ha
anat al cel algú molt familiar.
Quan entri al despatx parroquial trobaré a
faltar el treure el cap al despatx on ell era
fins l’últim moment. Com està mossèn?.
Gràcies mossèn Joan.

RECORDATORI

Sento a dins tal alegria
contemplant el bon Jesús,
que mon cor sent el gran gust
que és possible la utopia

d’una vida molt formosa,
d’una vida sens pecat,
on tot mal serà apartat
d’una vida que sempre es gosa.

Mn. Joan Nonell i Renom
“La Vida és una comèdia. Ens ajuda a viure-la la vida de Jesús”
Edició privada
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DOTZÈ 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.

CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Dimarts dia
21, a les 6 de la tarda, reunió d’aquesta
comissió.
UNIÓ DE MARES. Dimarts dia 21, a les
6 de la tarda, missa de final de curs.
MISSA EN RECORD DE MN. JOAN NONELL. Tindrà lloc dimarts dia 21, a les 8
del vespre. Col·laborarà amb els cants el
Cor Vallès de la Parròquia de la Puríssima.
MISSA DE SANT JOAN. La parròquia
de la Puríssima està de dol i per aquest
motiu només es dirà la missa vespertina
de les 8 del dia 24. Però se suprimeix la
coca i el ressopó que es feia cada any a
l’Auditori Parroquial per felicitar Mn. Joan
Nadal.
CONCERT MUSICAL ELS MISERABLES.
La Parròquia de la Santíssima Trinitat
acull aquest diumenge, a les 6 de la tarda, un concert de la Coral Ressò de Sabadell i de l’Orquestra de la Favola School
del Prat de Llobregat, que interpretaran
una versió de Els Miserables.
Entrada lliure.

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.

"L'Església sap que la primera tasca, sobretot en un moment com el nostre, ple de grans esperances i fortes contradiccions, és la d'introduir a
tothom en el misteri de la misericòrdia de Déu."
Papa Francesc

Lc.9, 18-24

Si algú vol venir amb mi
que es negui a sí mateix,
que prengui cada dia la
seva creu i m'acompanyi.

Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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