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AVUI PARLEM DE...

JORDI ROCA.
ELS COLOMS I LA PAU.
Joan Rios i Masanell

El colom com a símbol universal de la
Pau, té els seus orígens en el missatge
bíblic (Gènesi 8:11) que descriu “El
colom va tornar al capvespre duent
al bec una fulla d’olivera acabada
d’arrencar. Noè va comprendre que les
aigües ja havien minvat” Déu havia fet
la pau amb els homes.

poètiques com musicals o pictòriques.

Des de les hores, la imatge del “colom
de la Pau” ha esdevingut ben propera
entre nosaltres, escampant el seu
missatge de conciliació universal i que
els artistes de tot el món han sabut
expressar en les seves obres tant

També l’artista sabadellenc Jordi Roca,
sensible, apassionat i inesgotable ha
sabut recollir des de temps enllà el
missatge d’aquest símbol de Pau i
llibertat, que amb la seva perseverant
i variada trajectòria, ha pintat una
original sèrie de coloms
que,
s’aplegaran
en
una
exposició
que
s’inaugurarà el dia 8
de desembre a la 1 del
migdia a la Sala Beat
Àngel Rodamilans de la
Parròquia de la Puríssima
Concepció de la nostra
ciutat, revivificant el
missatge d’aquell ocell
fidel, dòcil i generós amb
la branca de Pau al bec.
Un missatge que des de
segles es reviu encara
més persistent en els
dies nadalencs.

En un temps més proper, Pablo Picasso
va persistir amb una sèrie de dibuixos
de coloms, un dels quals va servir com
a cartell del Congrés Mundial de la Pau
l’any 1949, popularitzant la imatge del
colom com a símbol de la Pau al món.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE SEGONA 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.

PROGRAMA DE LA PURÍSSIMA.
12:00 Missa Solemne, amb la participació de la Coral Parroquial dirigida
per Josep Olivella.
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.
21:00 Missa
DINAR DE GERMANOR DEL DIA DE
LA PURÍSSIMA. Totes les persones interessades en assistir al dinar de la Puríssima poden passar a apuntar-se pel
despatx parroquial. El preu, 25€. Encara
podeu apuntar-vos.
CALENDARI DE LA PURÍSSIMA. El dia
8 de desembre, es posarà a la venda el
nou calendari de l’any 2017. Preu, 12 €.
CAMPANYA DE JOGUINES. Per tal que
tots els infants puguin gaudir durant
aquestes festes de joguines noves demanem la vostra col·laboració. Podeu portar-ne al despatx parroquial, de dilluns a
divendres, de 2/4 de 6 a les 8 del vespre,
o bé els dissabtes i diumenges a les caixes que es troben a l’església.
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.

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.

Mt. 3, 1-12

El que ve després de mi
us batejarà amb l'Esperit Sant
i amb foc.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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