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NOTÍCIES

MISSA FAMILIAR

Donada l’actual situació i davant la impossibili-
tat de trobar-se amb els infants setmanalment, 
les catequistes de la parròquia juntament amb 
Mn. Joan Nadal van parlar de continuar amb les 
misses familiars dels dissabtes amb l’objectiu 
de mantenir contacte entre tots. Així, seguint les 
recomanacions sanitàries, dissabte 14 de no-
vembre, amb il·lusió i ganes, els nens i les nenes 
de segon curs de catequesi de la parròquia, les 
seves famílies i les catequistes es van reunir a 
l’entorn de la taula de Jesús per celebrar la pri-
mera missa d’aquest curs.

Durant la celebració, els infants van presen-
tar uns dibuixos que havien fet a casa sobre la 
creació i van manifestar el desig de continuar la 
catequesi, de participar en les celebracions litúr-
giques i, com Jesús, de pregar i parlar al nostre 
Pare del cel.

Mossèn Joan va agrair la participació dels as-
sistents així com del grup de músics que hi va 
col·laborar.

Els nens i nenes de primer també es van trobar 
per fer la primera celebració del curs just quan 
començava l’Advent.

Mn. Joan els va donar la creu als que encara 
no la tenien degut a la pandèmia i explicà que 
la creu és el símbol dels cristians. També va ex-
plicar que el Parenostre és l’oració que Jesús 
va ensenyar als seus deixebles i que nosaltres 
a banda de resar-lo podem pregar a Déu com 
un amic, explicant-li coses i demanant-li que ens 
ajudi sempre.
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Durant el mes de novembre, a l’esplai i seguint 
les indicacions sanitàries, van fer noves activi-
tats telemàtiques i a distància, tot i així pogueren 
gaudir d’un dissabte de trobada personal.

Des de casa, els infants més grans se’ls va pro-
posar un documental per tal de fer-los refl exi-
onar sobre les xarxes socials i els dispositius 
mòbils. També es van portar a terme activitats 

relacionades amb la cuina i es van facilitar rutes 
per fer a l’aire lliure amb la família.

Tancaren aquest primer trimestre el dia 12 de 
desembre amb el Quinto Show de Grans. Es van 
connectar totes les famílies a través d’una pla-
taforma virtual per poder celebrar tots plegats 
el Quinto com cada any, però aquesta vegada 
telemàticament.

GRUP D’ESPLAI LA TREPA

Dilluns dia 1, a l’hora habitual de trobada, els 
nens i nenes de la catequesi oferiren fl ors a la 

Mare de Déu; també van escriure unes pregàries 
i un missatge dedicat a la Verge

FESTA DE LA PURÍSSIMA AMB ELS INFANTS DE CATEQUESI FAMILIAR
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VETLLA DE PREGÀRIA DE LA PURÍSSIMA

Aquest any es va voler recuperar la tradició de 
la Vetlla, però degut a l’actual situació i per po-
der combinar bé la resta de cultes es va creure 
adient fer-la el diumenge 6 de desembre enlloc 
del dilluns 7.

La Vetlla la va conduir la germana Mª Antònia.

Va començar a les 8 i va acabar sobre les 9.

L’assistència fou tot un èxit ja qui hi van partici-
par unes 70 persones.

El grups de joves també hi van voler assistir 
acompanyats dels seus catequistes.

L’altar major s’ambientà per donar més caliu a 
la vetlla.

Es llegiren textos relacionats amb la Mare de 
Déu i també es van cantar cants marians.

FESTIVITAT DE LA PURÍSSIMA 2020

La festa de la Puríssima s’inicià dissabte 7 amb 
la missa de les 8 del vespre.

Enmig d’una església cuidada i preparada amb 
il·lusió per acollir a tots els feligresos, comença-
va la celebració de l’eucaristia presidida per Mn. 
Joan Nadal i concelebrada per Mn. Blai Blan-
quer qui predicà.

El grup de músics va donar aquest caire de so-
lemnitat que l’ocasió requeria. S’acabà amb els 
goigs de la Puríssima.

Tot seguit es pogué visitar l’exposició a la Sala 
del Beat Àngel Rodamilans on hi havia el Toni 
Barrena i l’Anna Sallés que són les persones 
que van muntar l’exposició sobre el escuts de 
Sabadell. A més hi hagué ocasió de comprar el 
calendari 2021.

Diumenge dia 8, a les misses se’ls dóna tam-
bé un caire de solemnitat. A la d’11 Presidí Mn. 
Joan Nadal i concelebrà el pare Quim Carol i a la 
de 12 acompanyaren a Mn. Nadal el pare esco-
lapi Josep Mª Balcells; el rector de la parròquia 
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de Sant Fèlix, Mn. Xavier Farrés i el diaca perma-
nent Carles Campins.

A totes les misses hi hagué persones encarre-
gades de portar els cants. A la de 10, Antoni 
Termens; a la d’11, Marc Alguersuari, a la de 12, 
Salvador Soley i la de 8 del vespre, Maite Torras 
a l’orgue.

Després de cada missa es pogué visitar l’expo-
sició i comprar el calendari.

Tot i que aquest any no hi ha hagut sardanes ni 
dinar de germanor la devoció a la mare de Déu 
de la Puríssima ha fet participar els feligresos 
amb fi delitat i alegria malgrat les circumstàncies.

La parròquia agraeix la col·laboració de totes les 
persones que han fet possible la festa.
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DETALLS

Quan es va recuperar el culte, després del 
confi nament total, els músics que col·laboren 
en la missa vespertina dels dissabtes van tenir 
un gest de generositat i cortesia vers els feli-
gresos. Degut que no hi poden haver canto-
rals a l’església ells tenen cura de muntar cada 
setmana una pantalla amb la lletra dels cants 
de la celebració, la qual cosa permet als as-
sistents seguir-los i participar. Són detalls que 
sovint ens passen desapercebuts i que val la 
pena valorar, agrair i tenir en compte.

Gràcies músics!.
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BON NADAL DES DE LA CATEQUESI FAMILIAR

Els nens i nenes de la catequesi juntament amb 
les seves catequistes han volgut desitjar Bon 
Nadal a tota la parròquia d’una manera diferent 
a altres anys i enlloc de pessebres als altars la-
terals de l’església han fet un altre tipus de mun-
tatge. Cors, estrelles, coloms, ponsèties, etc. 

subratllats amb un cartell daurat sota on s’hi pot 
llegir que Nadal és amor, és compartir, és espe-
rança, és pau, és alegria, joia, amistat, il·lusió, 
llum.

Realment la iniciativa ha esta molt ben acollida.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN L’EXPOSICIÓ D’ESCUTS DE SABADELL

Cal remarcar que aquest any l’exposició està 
gaudint d’una gran assistència, sempre res-
pectant les mesures de seguretat. La comissió 
Arxiu-Museu en fa una bona valoració.

La mostra fotogràfi ca d’Anna Sallés i d’Antoni 
Barreda s’inicia amb un escut esculpit en pedra 
l’any 1602 i acaba amb un escut modern metàl·lic
de l’any 1995. Tot i la constant transformació 
al llarg del temps, els trets bàsics s’han anat 
mantenint: la ceba, les quatre barres, la corona, 
etc.
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RECOLLIDA D’ALIMENTS PER NADAL

Uns quinze dies abans de Nadal diferents esco-
les de la ciutat i els grups de la catequesi familiar 
van portar a la parròquia gran quantitat d’ali-
ments. Des de la catequesi es van lliurar com a 
ofrena dins la trobada que van fer infants i pares. 
La manera d’omplir el nostre rebost és una ma-
nera bonica perquè no es tracta de deixar cap-
ses, bosses o aliments i marxar. S’hi posa sem-
pre una aportació personal. Se’ls rep sovint des 

dels responsables del rebost i el mateix mossèn 
i es fa una pregària, una explicació de com es 
distribueixen els aliments i una refl exió.

La parròquia en nom de totes les persones que 
han rebut la nostra ajuda agraeix a feligresos, 
als grups de catequesi familiar, i a les escoles 
Ramar, Sagrada Família i Escolàpies la seva col-
laboració i generositat.
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Els pares de Jesús
el portaren a Jerusalem
per presentar-lo al Senyor 
complint el que prescriu la Llei.

Lc. 2, 22-40

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

EPIFANIA DEL SENYOR. Dimecres dia 6,les 
misses seguiran el mateix horari dels diumen-
ges. Recordeu que les misses vespertines de 
dissabte i diumenge seran a les 8.

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENE-
ÇUELA. Continua la recollida de medicaments. 
Podeu deixar-los a les caixes que es troben al 
despatx parroquial. Gràcies.

VIDA CREIXENT. Degut a les difi cultats per 
fer les trobades mensuals d’aquest moviment 
cristià de la gent gran, es recorda als que ja 
el seguien i als que el vulguin conèixer que es 
pot consultar cada mes el tema corresponent 
per internet a vida creixent temari a curs 2020-
2021. enguany el tema és: L’harmonia de la 
teva vida.

CATECUMENAT PER A ADULTS. És oberta 
ja la inscripció per la catequesi de Baptisme i 
Confi rmació d’adults. Les trobades, inicial-
ment, seran els dimarts a 2/4 de 8 del vespre 
amb periodicitat quinzenal.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Els 
dos grups han reprès les trobades presencials 
dels dilluns tenint en compte les mesures de 
protecció contra la Covid 19 i la normativa vi-
gent. Després de festes, començaran de nou a 
partir de dilluns 11 de gener.

DIUMENGE OCTAVA DE NADAL.  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.

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

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres 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


