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VIDA DE LA COMUNITAT

LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA
AMB ESPERANÇA DE CONTINUÏTAT
Elvira Recasens
Fa 150 anys la necessitat de pregària,
la rauxa d’un poble com Sabadell, la
tenacitat i l’esforç van fer possible
aixecar un lloc per al culte. Sota
l’advocació de la Mare de Déu de la
Puríssima naixia una comunitat activa i viva que ha arribat ﬁns els nostres dies. Avui celebrem la joia de
la nostra història, del nostre passat i l’esperança d’una continuïtat
i d’un futur.
Ens toca viure “tiempos recios”
com deia Santa Teresa de Jesús,
però també els van viure els nostres predecessors i això no els va
pas aturar; ans al contrari, els va
esperonar per aconseguir una església més oberta i una societat
més justa.
Però la parròquia al llarg d’aquests
anys no ha estat només lloc de
culte sinó que ha tingut i vol tenir
un paper social i cultural. Recordem el Quadre Escènic de la Puríssima que va ser base i preludi de
Palestra i més endavant del Teatre
del Sol. L’activitat teatral al Centre de la Puríssima es va iniciar
el 1943, moment en que s’inaugurà el nou local de l’Americana
situat a Via Massagué cantonada amb carrer Garcilaso. El Quadre Escènic es va estrenar amb
la representació dels Pastorets
de Folch i Torres. Els joves actors
amateurs, amb el Sr. Enric Gallemí
al front, van rebre inﬂuències del cinema de l’època (Hitchcock) i van modernitzar

el concepte teatral existent a Sabadell.
Teatre, pregària, formació, assistència
als desvalguts, ajut i formació a noies
procedents d’altres indrets d’Espanya i amb pocs recursos econòmics
van ser algunes de les activitats del
nostre passat. Avui, però, la parròquia, de manera diferent, perquè
els temps també ho són, intenta
continuar amb aquesta tasca social, cultural i catequètica.
Durant la Guerra Civil es va cremar pràcticament tota l’església,
però l’esperit de superació, la
fe i la valentia de tots els purissimaires d’aquella època van
fer possible una reconstrucció de
l’ediﬁci. Per això penso que és
molt important que avui l’estimem, el conservem i ﬁns i tot el
millorem. No seria just no ferho. Nosaltres, com ells, som baules per tal d’ajudar a la continuïtat
d’aquesta comunitat i de la fe.
Sabadell ben prest alçava
un gran temple al vostre nom.
Verge Blanca, verge Blava,
dolç esguard per a tothom.
Sigueu sempre llum i guia
del fogar parroquial.
Així resa l’última estrofa dels
antics goigs a la Mare de Déu
de la Puríssima amb lletra i música de Mn. Camil Geis, goigs que
avui 8 de desembre en fem pregària
personal i desig de futur.
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INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

FESTA DE LA CONCEPCIÓ IMMACULADA
DE SANTA MARIA. 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.

GRUP DE REFLEXIÓ. Es reunirà el dilluns
11, a les 8 del vespre.
ECONOMIA. Reunió dimarts dia 12, a les 7
de la tarda.
ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. Dimecres 13, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió a
la Sala Sant Jordi.
UNIÓ DE MARES. Dijous dia 14, a les 6 de
la tarda, i a l’Auditori Parroquial, recés d’Advent a càrrec de Mn. Joan Nadal.
CURS BÍBLIC. Dijous 14, a les 9 del vespre, curs bíblic, a càrrec de Jaume Balateu.
Tema: “L’Evangeli de Joan”.
PARADES SOLIDÀRIES. VENDA DE PRODUCTES DE SEGONA MÀ I DE COMERÇ
JUST. Dissabte 16 i diumenge 17, a Via Massagué. Els diners de la venda aniran a beneﬁci de Càritas Parroquial. Organitza Justícia i
Pau Sabadell. Es necessiten voluntaris.
PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 16, a 2/4 de 6
de la tarda, ens trobarem per pregar amb els
més menuts de la parròquia.
MISSA FAMILIAR DE NADAL. Dissabte 16,
a les 7 de la tarda missa familiar de Nadal
amb tots els grups de la catequesi. Durant la
celebració s’inaugurarà i es beneirà el pessebre monumental del mestre pessebrista
Marcel·lí Pol.
VENDA DEL DVD SOBRE HISTÒRIA DE
LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA. Divendres 8 de desembre, es podrà comprar a
la sortida de l’església, per Via Massagué, el
DVD sobre la història de la parròquia realitzat per Rafel Uyà. Narració de l’actor sabadellenc Jordi Boixaderas. Preu: 15 €.
VENDA DEL LLIBRET SOBRE HISTÒRIA
DE LA PARRÒQUIA. Escrit per Daniel Pinya
i Batllevell. Preu: 10 €, a beneﬁci de les despeses del 150è aniversari.
JOGUINES. La comissió demana un any
més la vostra inestimable col·laboració que
ajudarà a fer feliços a molts infants de famílies desfavorides aportant diners o joguines
noves que podreu deixar a les caixes que es
troben a l’església o bé al despatx parroquial. Gràcies per endavant.

Lc. 1, 26-38

En aquell temps, Déu envià l’àngel
Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, per dur un missatge a una noia, el seu nom era Maria.

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