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VIDA DE LA COMUNITAT

A MIG CAMI
Jordi Mora

Amb la festivitat de la Puríssima de l’any passat
començàrem les celebracions del 150è aniversari
de la parròquia. Som ja
a la meitat i ens podem
sentir satisfets de com
van els actes programats.
Només mirant el PORTAVEU trobem els resums i
comentaris de les conferències, xerrades, concerts, publicacions..., així
com de tot el que portem
realitzat en aquest primer
mig any.
Una invitació a aprofundir
el sentit la nostra pertinença a la parròquia de la Puríssima. I més enllà del cercle de la parròquia, de la nostra condició
de creients. Algunes de les conferències
ens han iŀlustrat la ment per poder donar
raó de la nostra fe i esperança. D’altres
han estat un toc per no quedar-nos solament amb els coneixements. Els concerts
ens han delectat els sentits oferint-nos el
bo i millor de la música religiosa.
S’ha mirat enrere en el temps, 150 anys!,
en el recull d’història de la parròquia i podem estar satisfets de la trajectòria que
ha seguit la comunitat per arribar on ha
arribat. Amb constància i esforç per part
de molts avui la parròquia de la Puríssima
de Sabadell té una personalitat de la que

ens en podem sentir orgullosos.
Però la història es el relat
del passat. I una comunitat viva ha de mirar el
passat per saber d’on venim i ha mirar endavant
per ﬁxar el camí a seguir.
De poc serviria escoltar
sàvies exposicions doctrinals o llegir encertades
reﬂexions si no es tradueixen en vida. Les primeres
comunitats de seguidors
de Jesús es distingien —
diguem-ho un cop més—
per la manera com vivien,
despertaven l’admiració dels no cristians:
“mireu com s’estimen!”.
Entre d’altres, aquest podria ser un dels
FRUITS de la celebració dels 150 anys de
comunitat parroquial. No es tracta de resultats espectaculars. Tan debò n’hi haguessin. Però el recollit en els Fets dels
Apòstols es prou signiﬁcatiu.
Tenim per davant mig any més de joiosa celebració, temps per perﬁlar actituds
que ens demana el fet de ser gent de fe.
Descobrir en nosaltres i en el nostre entorn aquests brots de vida cristiana, tant
diferents els uns dels altres com diferents
som els que formem el que venim anomenant “comunitat”.
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SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE
CRIST. 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.

CONCERT DE MÚSICA SACRA. Aquest
diumenge 3 de juny, a les 6 de la tarda,
a la parròquia de la Puríssima, concert a
càrrec de les corals Set de Sol de Sabadell, La Violeta de Centelles i Renaixença
de Santa Perpètua de Mogoda.
COMISSIÓ D’ECONOMIA. Dilluns dia 4
de juny, a les 7 de la tarda.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts 5, a
2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell.
Queden convocats els representants de
tots els grups i comissions.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Dimecres 6
de juny, a les 8 del vespre, reunió de Voluntariat per preparar la festa commemorativa del 150è aniversari de la parròquia pels avis i àvies. La reunió la fem
una mica més tard que de costum per
facilitar la presència del màxim número
de voluntàries; és important l’assistència
de tothom doncs és l’última reunió del
curs i hem de coordinar la recollida dels
avis i àvies.
UNIÓ DE MARES. Dijous dia 7, a les 6
de la tarda, missa de ﬁnal de curs. Seguidament piscolabis a l’Auditori Parroquial.
MISSA DE FINAL DE CURS PRESIDIDA PEL PARE ABAT DE MONTSERRAT.
Tindrà lloc el dissabte dia 16 de juny a les
8 del vespre. (Per aquest motiu la missa
s’avança mitja hora).
MES DEL SAGRAT COR. Durant el mes
de juny, els dies feiners, desprès del res
del rosari, es practicarà aquesta tradicional devoció.
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Mentre menjaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció,
el partí, els el donà, després prengué el calze,
digué l’acció de gràcies, els el donà i begueren tots.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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