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NOTÍCIES
Per aquest cap de setmana la redacció havia preparat un Portaveu de notícies, però tot
just quan la parròquia començava a despertar i ja hi havien activitats engegades, degut
a les noves mesures, s’ha vist obligada a aturar-se.
Per tant activitats i reunions de Fe i Cultura
previstes per aquest primer trimestre s’han
hagut de cancel·lar. També la catequesi familiar, l’esplai , el catecumenat d’adults, la catequesi de joves, el curset bíblic, la Pregària estil
Taizé... En fi només es manté el repartiment
d’aliments, la Pregària 0-7 perquè es fa des de
casa i el culte.
L’Albert, catequista dels grups de Reflexió de
la Paraula, ens ha passat aquesta nota que ha
enviat també als grups:

Esperem que aquest nou confinament i el desànim del gravíssim problema social i econòmic que estem vivint totes les famílies, no
malmeti la nostra relació interior amb Déu ni el
deure i el compromís en ajudar als altres i ser
font d’esperança per a tothom.

Bon dia a tothom,
Amb les noves restriccions i d’acord amb
mossèn Joan, ens veiem obligats a cancel·lar
les trobades del Grup Reflexió de la Paraula al
menys durant els propers quinze dies. Avisarem quan sigui possible reprendre-les.
No obstant us continuaré enviant les lectures
del diumenge següent i a més un document
amb les meves anotacions sobre les mateixes
per si us poden servir per reflexionar-hi personalment.
Una altra opció que deixo a consideració vostra, pels que hi estigueu interessats i en tingueu la possibilitat, és fer els dilluns la nostra
reflexió “on-line” per vídeo trucada.

Com veieu la parròquia intenta sortir endavant
recolzant-se amb les noves tecnologies a les
que potser tots ens haurem d’anar acostumant a utilitzar.
Sortosament s’han pogut celebrar les Primeres Comunions que van acabar el cap de setmana anterior a les noves mesures.
També degut al toc de queda, s’ha hagut de
canviar l’horari de la missa vespertina dels dissabtes i la missa de 9 del vespre dels diumenges; ara ambdues se celebren a les 8.
Aquest curs haurem d’anar-nos ajustant al dia
a dia depenent de les circumstàncies. Aquesta
és ara la nova normalitat.

CATEQUESI FAMILIAR 2020-2021
Dilluns dia 5 d’octubre es van trobar els grups
de primer i segon a l’església juntament amb
Mn. Nadal i les catequistes.
Després de cantar la cançó L’Església, una gran
família el mossèn els donà la benvinguda i els va
fer l’explicació del què és la catequesi i què vol
dir ser cristià. Tot seguit va regalar una creu de
fusta als nens i nenes de 3r.
Una catequista llegí la paràbola del sembrador
fent-ne una breu explicació:

El sembrador representa Jesús, la terra, a
tots nosaltres i les llavors simbolitzen la manera com seguim els ensenyaments de Jesús.
Finalment, infants i catequistes llegiren unes
pregàries i van resar junts el Parenostre. Abans
de marxar els donaren una bosseta amb llavors
perquè les plantessin i les cuidessin. També se’ls
va demanar que de tant en tant fessin alguna
foto de les llavors per anar seguint el procés i
poder-lo compartir.

LA TREPA
L’esplai va començar dissabte 17 d’octubre més
viu que mai. L’equip de monitores i monitors estan il·lusionats i preparats per encarar un curs
amb seguretat i amb l’objectiu d’educar als infants en temps de lleure. Es van trobar al pati de
l’escola del Carme amb les degudes mascaretes.
El curs per tant quedà iniciat. El nostre full parroquial anirà informant, com es costum, de les
diferents activitats que es vagin realitzant.
L’esplai agraeix el suport de la parròquia de la
Puríssima i de l’Escola del Carme.
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PREGÀRIA AMB CANTS ESTIL TAIZÉ
Com anem veient, mica en mica, es van reiniciant les activitats parroquials amb prudència i
amb il·lusió.
Una d’aquestes activitats ha estat la Pregària
amb cants de Taizé.
Recordem que aquest curs enlloc de fer-se a la
capella de la Mare de Déu de Riu-sec, es fa al
presbiteri per poder guardar la deguda distància.
Aquest espai de pregària es porta fent a la Puríssima des de l’any 2000 quan hi va haver la
Trobada Europea de Joves a Barcelona.

PRIMERES COMUNIONS DELS INFANTS L’ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA
Durant tot els mes d’octubre infants de l’escola Sagrada Família han pogut rebre la Primera
Comunió.
Les celebracions, seguint estrictament les normes recomanades, s’han fet cada dissabte al
matí. Uns grups a les 11 i els altres a la 1.
Donades les circumstàncies es valora molt positivament l’actitud dels infants i les seves famílies.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXXII DE DURANT L’ANY. Missa
de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.

REBOST PARROQUIAL. Des del rebost volem
donar les gràcies a totes les persones que han
respost a la nostra crida de recollida d’aliments
i altres productes d’higiene. De tota manera encara continuem necessitant de la vostra generositat perquè els temps que vivim són complicats
i la demanda és molt forta. A més aviat vindrà el
fred i les coses intuïm que es poden complicar
per tots aquells sense sostre o que s’han quedat
sense feina degut a la pandèmia.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació de
pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-2021
fent una tramesa mensual d’un guió de pregària
per fer-la a casa en família. Els interessats podeu
sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

LOTERIA. Recordem que la parròquia té a la
vostra disposició números de la Loteria Nacional de Nadal i de la Grossa que podeu comprar
a secretaria al preu de 5 euros.
MISSES. Recordeu que mentre duri el toc de
queda, les misses vespertines de dissabte i diumenge se celebraran a les 8.

Mt. 25,1-13

Vetlleu perquè no sabeu
ni el dia ni l’hora.
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