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VIDA DE LA COMUNITAT

FENT BALANÇ DEL CURS
Mn. Joan Nadal
Voldria compartir amb vosaltres el què ha significat aquest curs. No hi ha dubte que ha estat
marcat pel 150è aniversari. S’han programat
moltíssimes d’activitats com, per exemple, les
conferències a les quals hi ha assistit un gran
nombre de persones, moltes de fora de la parròquia, persones que han tingut l’oportunitat
de conèixer-nos una mica més d’a prop i que
han quedat sorpreses del ritme i el tarannà
nostres. Ha estat un bon encert, penso jo, tractar el tema de la fe i la ciència en els diferents
vessants. Una altra de les activitats reeixides
han estat els concerts amb un nivell de qualitat considerable i que ens han ajudat a gaudir
de moments realment agradables. També vull
fer esment del llibre d’història que de manera
resumida i planera ha fet arribar els orígens de
la Puríssima a molta gent que els desconeixia.
El Dvd, convidats a presentar-lo a la Fundació
Bosch i Cardellach, també ha ajudat de manera més gràfica a aquest coneixement històric.
Cal tenir present tota la feina que ha implicat
l’elaboració dels nous cantorals amb un apartat propi de cançons que cantem a la nostra
parròquia i que li donen una singularitat especial. Els goigs amb música de Bernat Vivancos,
el nou orgue, Portaveus recollint, com sempre,
una vida de la comunitat rica...; tot el que hem
fet és digne d’elogi i estic molt orgullós de tots
vosaltres, del vostre treball, constància i coŀlaboració.
Una de les coses que més m’han impressionat
és la benedicció de l’orgue durant la missa de
final de curs presidida pel P. Abat de Montserrat. El diàleg entre el qui presideix i l’orgue
responent amb notes precioses i plenes de
sentit, realment em va colpir.
Enmig de tots aquests motius de goig hi han
hagut dos fets, un de social i l’altre personal

que m’han afectat. Per un costat la situació
política i per l’altre la mort de la mare. No cal
dir que em sap molt de greu que estem vivint aquesta situació, però el que em sap més
greu és que els cristians no haguem estat a
l’alçada; n’hi ha que fins i tot s’han enfadat
entre ells i en alguns casos ha prevalgut la política per sobre de la fe en lloc de propiciar la
pau i la convivència. Pel que fa a la mort de la
mare, agrair-vos el gran suport i companyia
que m’han ajudat, més del que probablement
imagineu, a suportar la tristesa que provoca
l’enyorament. Lamento, donada la meva vocació religiosa, no haver pogut haver estat més
per ella.
També penso, com alguns de vosaltres, que
un cop acabats els actes dels 150 anys caldria
seguir aquesta línia amb conferències interessants i amb concerts de qualitat com els que
hem tingut però a un ritme més suau.
No voldria deixar de comentar l’esforç econòmic i logístic que l’obra material dels 150 anys
implica, parlo de la reforma de l’Auditor Parroquial; una obra que si Déu vol gaudiran més
generacions.
S’ha tancat el curs amb l’acolliment que va fer
la Puríssima dels Pueri Cantors, una experiència maca i entranyable com sempre que les
persones i les comunitats tenim l’actitud i la
disponibilitat per acollir.
Encara falten uns quants mesos per acabar
aquest any d’activitats commemoratives, però
ara toca descansar i refer forces. Us desitjo un
bon estiu i un bon descans, que el teniu ben
merescut.
Bon estiu per a tots.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XVIII 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.

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER
VENEÇUELA. La recollida de medicaments durarà tot l’estiu. Per més informació podeu dirigir-vos a Evelys Escalona al tel. 647 225 787.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.

HORARI D’ESTIU DEL DESPATX
PARROQUIAL. Us informem que durant el mes d’agost el despatx parroquial romandrà tancat.

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.

HORARI DE LES MISSES DURANT
L’AGOST. Recordem que durant el mes
d’agost queda suprimida la missa de les
9 del vespre dels diumenges.
FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE
LES NEUS. Diumenge 5 d’agost, a les
8 del vespre, se celebrarà la missa a la
parròquia de la Puríssima; a la sortida
anirem davant la capelleta de la verge
al carrer de la Mare de Déu de les Neus
per resar-hi el Sant Rosari, cantar els
goigs i fer festa veïnal. Hi sou tots convidats.
AVÍS IMPORTANT. Diumenge 26
d’agost, solament se celebrarà la missa
de les 12 del migdia. Mn. Joan Nadal ha
d’acompanyar a la parròquia en el pelegrinatge d’estiu i no ha trobat substituts.

Jo. 6, 1-15

Jesús repartí els pans
a tota la gent.
En repartien
tant com en volien.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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JORNADA DE PORTES OBERTES. Dissabte 8 de setembre i dilluns 10, de 2/4
d’11 a 2/4 d’1 del migdia, la parròquia
de la Puríssima farà jornada de portes
obertes amb motiu de la Festa Major de
la ciutat; es podrà visitar l’Arxiu-Museu
i el campanar.
REDACCIÓ DEL PORTAVEU. La redacció s’acomiada de tots vosaltres i agraeix la vostra fidelitat, suport, col·laboració i encoratjament. Ens retrobarem a partir de la segona meitat de setembre. Bones vacances!.
Parròquia Puríssima Sabadell
purissimasabadell

