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AVUI PARLEM DE...

50 ANYS DE LA MORT DE LA PATRO
Amics de la Patro
Molts dels que llegireu
aquestes ratlles no
us sonarà el nom
de la Patro, però sí
als que tenim un
pessic d’anys.
La Patro aquella
noia que sempre,
atrafegada,
de
bon matí assistia
a la missa de la
parròquia i tot seguit
a l’obligació: cosint
a casa d’una família
nombrosa que, a més de donar-li feina,
compartia amb ella les angoixes dels seus
“clients”; gent dels barris que necessitava
ajuda per trobar algun treball, per les
malalties que sofrien, per problemes amb
els fills, per manca de diners. Ella estava
per tot.

Va convidar les noies d’Acció Catòlica a fer
de professores i impartien classes al Centre
Parroquial de Via Massagué. Ella, a més,
cosia aquells retalls de roba proporcionats
pels fabricants amb els que sortien un bé
de Déu de pantalons per xicots necessitats.
I on més d’una noia s’hi feu el vestit de
núvia.
El seu apostolat se centrà a Can Rull, on
prengué part en la construcció de l’església.
Com a reconeixement a tota la seva tasca,
el 22 de desembre de 1993, se li va dedicar
una plaça al barri de Can Rull on va dur
a terme part de la seva acció social. De
fet la plaça està ubicada just davant de la
parròquia.

Els acompanyava on feia falta. Els visitava
a la presó si calia. Una vegada, una jove
de Can Rull robà un pernil i començà a
menjar-se’l sota un carro aparcat. No tenia
res més per apaivagar la gana. La van
agafar i acabà a la presó. La Patro es va
fer amiga de l’esposa del jutge per poder
parlar amb ell i explicar-li el cas.
Constatant la necessitat de formar espiritual
i intel·lectualment el jovent nouvingut,
fundà a la parròquia de la Puríssima
l’Escola Nocturna i Dominical, on hi assitien
les noies dels barris i allí aprenien a llegir,
escriure i cosir els seus vestits, mentre ella
les formava.

Els que encara la recordem, no deixarem
d’agrair els seu testimoni i tota la seva
tasca, per això ho celebrarem a la parròquia
de la Puríssima i a la de Can Rull. Vegeu-ne
els horaris per si ens voleu acompanyar.
Lloat sia Déu.
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CULTES
DIUMENGE, PRIMERA SETMANA D'ADVENT. 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.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT
Reunions de dilluns 28 de novembre:
CONFIRMACIÓ D’ADULTS, a les 8 del vespre.
JUSTÍCIA I PAU, a 2/4 de 9 de la nit.
NOVENA DE LA PURÍSSIMA. A partir de
dilluns 28, tots els dies feiners, després del
res del sant rosari, es resarà aquesta tradicional devoció en honor de la nostra patrona i
s'acompanyarà la missa amb cants adients a
la Mare de Déu.
VIDA CREIXENT: Dimarts dia 29, a les 6 de
la tarda reunió mensual d'aquest grup. Obert
a tothom.
FE I CULTURA. Dijous dia 1 de desembre,
reunió d’aquesta comissió.
50 ANYS DE LA MORT DE LA PATRO. El
proper diumenge 4 de desembre, la missa
de 12 de la Puríssima serà en memòria de
la Patrocinio Agulló Soler, una feligresa que
s'entregà del tot a les necessitats de la parròquia de la Puríssima i a les de Can Rull,
on el dia 11 també es farà una missa. Seguidament ofrena floral al monòlit que es
troba davant de l'església. Es clourà amb un
aperitiu. Els que vulguin apuntar-s'hi poden
passar a recollir els tiquets pel despatx parParròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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roquial al preu de 10€. Termini fins el dia 2
de desembre.
PROGRAMA DE LA PURÍSSIMA.
12:00 Missa Solemne, amb la col·laboració
de la Coral Parroquial.
13:00 Inauguració de l’exposició de pintura
"Coloms de la Pau" de l’artista sabadellenc Jordi Roca.
13:15 Ballada de Sardanes a la Via Massagué amb la Cobla Sabadell
15:00 Dinar a l’Hotel Urpí.
18:00 Passi de la pel·lícula "La història de
Marie Heurtin"
20:30 Vespres Solemnes.
DINAR DE LA PURÍSSIMA. Totes les persones interessades poden inscriure’s al despatx parroquial. Preu 25€
POEMA DE NADAL. La Comissió de Fe i Cultura us convida dimecres 21 de desembre,
a les 9 del vespre a la lectura dramatitzada
del Poema de Nadal de Josep Mª de Sagarra
que farà el grup SET format per reconeguts
actors i actrius de l’escena sabadellenca i catalana, sota la direcció de Francesc Ventura.
Lloc: església de la Puríssima. Les entrades
es podran adquirir a partir del dia 1 desembre al despatx parroquial al preu de 8 €.
PARAULA I VIDA. Ja està a la venda a secretaria el llibret "Paraula i Vida" al preu especial de 3€. Conté el comentari de les lectures de cada dia i dels diumenges de l’any
2017, a càrrec del Papa Francesc.
COL·LECTA DEL DOMUND. S’han recollit
1813,52€, 615,47€ menys que l’any passat.

Vetlleu!
Mt. 24, 37-44

Vetlleu i estigueu a punt!
Parròquia Puríssima Sabadell
purissimasabadell

