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AVUI PARLEM DE...

FESTES MAJORS
Elvira Recasens
El mes de setembre comença a moltes
poblacions amb Festes Majors; l’origen,
que es remunta aproximadament al segle
XIII, n’és en bona part religiós d’aquí
celebrar-les amb motiu de la festa d’un
Sant o Santa, com per exemple la Mare
de Déu de la Mercè a Barcelona. Per tant
és estrany desarrelar-les dels seus orígens
quan generalment la data de la celebració
coincideix amb el dia que el calendari
catòlic dedica al sant patró de la població.
Una festa major és un espai en el que tant
hi poden cabre activitats de caràcter lúdic
com també de tradició cultural i religiosa.
Què hi farem si ha tradicions nostres que
tenen orígens religiosos?. Penso que és
signe d’intel·ligència viure la tradició; no
cal rebutjar-la.
Joan Amades explica, en El costumari
català, que les festes majors tenen una
essència i un origen comú, encara que
difereixin en els detalls. Aquest origen
s’ha de buscar en les creences primitives
a l’entorn de l’existència de divinitats o
genis, que són els posseïdors dels fruits
de la terra. Les persones organitzen
celebracions festives per gaudir dels seus
favors i per agrair les collites. És a dir,
en un principi la festa major era un acte
d’agraïment per dons concedits i això és
un fet històric.

del dia a dia. Cal començar a fer punxa
al llapis i a omplir les agendes d’activitats
i bons propòsits de cara el nou curs. Cal
posar fil a l’agulla.
Com si fos un emblema 
—diu Martí i
Pol— pel setembre comença la verema i
el pàmpol d’or convida a renovar la força
de la vida. Tornarem a l’escola que ja deu
estar trista d’estar tota sola.
Cert, el mes de setembre ens porta cada
any una nova oportunitat de tornar a
començar. La redacció del Portaveu us vol
donar la benvinguda i us convida, com
sempre, i especialment aquest curs amb
motiu dels 150 anys, a col·laborar amb
propostes i articles per mostrar punts de
vista diferents i plurals. Animeu-vos!. Feuvos reporters del full parroquial.

L’acabament de les Festes Majors indiquen
el final de les vacances, el retornar a la
normalitat i recuperar aquella activitat
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CULTES
DIUMENGE VINT-I-CINQUÈ 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.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT
CATEQUESI DE BAPTISME I CONFIRMACIÓ PER ADULTS. Per a les persones adultes que vulguin rebre aquests sagraments,
s’iniciarà el curs de formació 2017-2018, el
proper dilluns 25 de setembre a les 19,30 h.
Els curset tracta dels temes proposats per
a la formació, de manera dialogada i participativa. La periodicitat és quinzenal i està
obert a tothom qui ho desitgi. Les inscripcions s’han de fer al despatx parroquial.
GRUP DE REFLEXIÓ. Amb el nou curs torna
aquesta activitat que té per objecte actualitzar, renovar i créixer en la nostra vida cristiana a partir de la reﬂexió en grup de la Paraula de Déu i més concretament a partir de
l’evangeli del diumenge posterior al dia de la
Trobada. S’iniciarà el dilluns 25 de setembre
a les 9 del vespre i entre tots els assistents
s’acordaran els horaris definitius. Tothom hi
és convidat.
JUSTÍCIA I PAU. Dilluns dia 25, a les 7 de
la tarda,reunió d’aquesta comissió.
VIDA CREIXENT. Dimarts dia 26 de setemParròquia de la Puríssima
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bre, a les 6 de la tarda, es farà la primera
trobada mensual del curs; enguany amb el
temari: “PRIMAVERA EN LA TARDOR DE LA
VIDA”. Hi són convidades totes les persones
grans de la parròquia.
GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Divendres dia
29, a les 9 del vespre, assemblea de pares a
l’Auditori Parroquial.
CATEQUESI FAMILIAR. Dissabte dia 30, a
les 11 del matí i al Santuari de la Mare de
Déu de la Salut, trobada d’inici de curs de la
catequesi.
LOTERIA DE NADAL. La parròquia posa a
la vostra disposició el Nº 55964 que podeu
comprar al despatx. El diners serviran per
ajudar a pagar les despeses del 150è aniversari.
CONCURS DE FOTOGRAFIA. Com una de
les activitats commemoratives de l’aniversari
de la Puríssima es convocarà un concurs de
fotografia organitzat per la parròquia amb el
suport tècnic de Càmera Club Sabadell. Les
bases es faran arribar ben aviat. El primer
premi serà de 300 €, el segon de 200 i el
tercer de 100. El lliurament es farà després
del dinar de germanor del 2018. Animeu-vos
a participar. El tema estarà relacionat amb el
150è aniversari.
VOLS SER REPORTER DEL PORTAVEU?
Amb motiu del 150è aniversari la parròquia
oferirà diverses activitats; seria bo que la redacció pogués comptar amb voluntaris que
cobrissin els esdeveniments i ens fessin arribar una petita crònica. Interessats podeu
parlar amb Mn. Joan Nadal o amb Elvira Recasens.
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Els darrers
passaran a primers,
i els primers a darrers
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