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AVUI PARLEM DE...

FRA VALENTÍ SERRA
Redacció
El primer acte que obrirà les activitats
commemoratives dels 150 anys serà la
conferència de Fra Valentí Serra, caputxí i sacerdot, que va néixer a Manresa el
1959. Una persona centrada en la investigació i en la divulgació de la cultura popular. Col·laborador científic de la facultat
de Teologia de Catalunya i corresponsal a
Barcelona de la Revue d’Histoire Eclésiastique. Col·labora també com a redactor
del calendari religiós, popular, astronòmic
i agrari de Fra Ramon, l’Ermità dels Pirineus.
Moltes persones el coneixen pel seu programa setmanal Remeis d’un Frare a Ràdio Estel, o bé per els seus escrits sobre
herbes remeieres publicats en el setmanari Catalunya Cristiana.
A partir de l’any 2009 es va centrar sobretot en l’estudi i divulgació del pessebrisme,
la cuina caputxina, l’horticultura i jardineria conventuals. Ha publicat per l’Editorial
Mediterrània: Cuina caputxina (2010), Els
caputxins i les herbes remeieres (2011, 4
edicions), Pócimas de capuchino (2013)
i Hortalisses i flors remeieres (2014, 2 edicions), on es recuperen textos antics molt
útils actualment i de gran interès per la
cultura ecològica, transcrits de manuscrits
inèdits.
Fra Valentí Serra, doctor en història per la
Universitat de Barcelona, va entrar de jove
als caputxins i ha residit en els convents
d’Arenys, Pompeia i Sarrià. Des del 1987
és l’arxiver provincial dels caputxins i el di-

rector de la Biblioteca Hispano-Caputxina.
Pels 25 anys de professió, que va celebrar
el 2007, el professor Joan Ferrer de la Universitat de Girona i Núria Ferret van publicar la seva obra a Bibliografia de fra Valentí Serra de Manresa (anys 1982-2007).
Cada tarda el podeu trobar a la Puríssima
Concepció del carrer Aragó de Barcelona
on hi diu missa i confessa, o bé els diumenges a Sarrià on oficia la primera eucaristia.
Però també podeu tenir el goig d’escoltarlo a l’Auditori Parroquial de la Puríssima de
Sabadell on el dia 30 de novembre, a 2/4
de 8 del vespre ha estat convidat per parlar de la tradició Immaculista a Catalunya.
Fra Valentí lamenta la crisi de fe d’avui en
dia: “Molta gent viu com si Déu no existís,
però existeix!” i a ell se li manifesta en la
vida senzilla, en la natura i en la cuina.
És un savi, —afirma Toni Vall en un dels
seus articles al diari Ara— un home que si
l’escoltes només en pots aprendre, eixamplar el pensament i l’altura de mires.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXXI 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.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER
ADULTS. La preparació catequètica serà
el dilluns dia 6, a les 8 del vespre.
GRUP DE REFLEXIÓ. Es reunirà dilluns
6, a les 9 del vespre.
JUSTÍCIA I PAU. Es reuniràn dilluns 6
de novembre, a 2/4 de 10 del vespre.
COMISSIÓ D’ECONOMIA. Reunió dimarts 7, a les 7 de la tarda.
PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA 2018. Dimarts dia 7, a
les 7 de la tarda i a l’Auditori Parroquial,
presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2018 a càrrec de Carlos Argueta del
Comitè Òscar Romero. Es tracta d’una
agenda anual, col·lectiva, ecumènica i altermundista que cada any, des del 1992,
inclou articles sobre un tema específic.
Enguany el tema és “La igualtat de gènere”. Des dels seus inicis l’Agenda Llatinoamericana va ser una iniciativa dels
claretians Pere Casaldàliga i José María
Vigil. Organitza: Justícia i Pau.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 7,
a 2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell
Parroquial. Queden convocats els representants de totes les comissions.
ANTICS JOVES D´ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres dia 8, a 1/4 de 7 de la tarda,
reunió a la Sala Sant Jordi.
CURS MATRIMONIS. Dissabte 11, a
les 9 del vespre i a l´Auditori Parroquial.
Tema: “El Poder del Perdó”. És obert a
tothom.

Mt. 23, 1-12

No feu com els mestres de la llei que diuen i no fan,
preparen farcells pesadíssims i els carreguen sobre les espatlles
dels altres, en tot obren per fer-se veure, els agrada ocupar
els primers llocs a taula i els primers seients a les sinagogues.

Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
parroquiapurissima@gmail.com
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