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Sortosament tant les Misses del Gall, una a 
les 8 del vespre i l’altra a les 11 de la nit, com 
les de Nadal, van ser celebracions molt boni-
ques. Les circumstàncies ens obliguen a fer 

les coses de manera diferent, 
però això no impedeix gaudir 
de la litúrgia ni de la importàn-
cia de la festa. La parròquia 
agreix l’actitud i el respecte de 
tots els feligresos acceptant les 
normes i col·laborant així al bon 
funcionament dels actes.

Aquest any no es va poder fer 
l’adoració al Nen Jesús, però 
Mn. Joan va deixar uns mo-
ments de silenci per fer ado-
ració interior. Tampoc es va 
poder fer la convivència de 
després de la Missa del Gall, 

moment en que la parròquia obsequiava amb 
torrons i beguda. Esperem l’any vinent poder 
viure aquestes festes sota unes circumstànci-
es diferents.

Número 2300 10 de gener de 2021

NOTÍCIES

MISSES DEL GALL I MISSES DE NADAL
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Les situacions de crisi i de difi cultat sovint treuen
de nosaltres mateixos actituds més humanes i 
solidàries. D’alguna manera intuïm que el que 
passa a familiars o l’amic del costat ens pot pas-
sar també a nosaltres. Sigui com sigui o sigui 
pel motiu que sigui, aquest any la parròquia ha 
viscut la joia de la generositat doncs cal dir que 
s’han duplicat les donacions.

La comissió de joguines de la Puríssima ha tre-
ballat a fons embolicant les joguines rebudes de 
particulars, escoles i de diferents entitats de la 
ciutat; n’ha cedit unes 1000 a la Creu Roja i han 
repartit 50 lots a famílies desfavorides.

A banda de les joguines han recaptat 1.100 eu-
ros per comprar-ne més i també per comprar 
paper i altres coses necessàries per embolicar 
els regals.

Rosa Puig, coordinadora de la comissió afi rma: 
és dur rebre tantes famílies que venen a dema-
nar, però la nostra tasca és alhora molt gratifi -
cant i recorda una anècdota que va passar ja 
fa algun temps. Un nen petit volia donar la seva 
joguines preferida, en Pep, a un infant que no en 
tingués cap; però això sí amb una condició, que 
la Rosa li digués a l’ambaixador que cuidessin 
molt bé al Pep.

CAMPANYA DE JOGUINES 2020-2021
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REBOST PARROQUIAL

Ara que acabem l’any, us voldríem informar de 
les famílies acollides per Càritas parroquial. Ac-
tualment, atenem entre 20 i 25 famílies, majo-
ritàriament derivades de Càritas. Algunes pro-
cedeixen de països amb problemes greus que 
sol·liciten refugi a Europa; mentre que d’altres, 
són famílies vulnerables que, arran de la crisi del 
coronavirus, tenen més difi cultats.

Malgrat la difícil situació, la comunitat de la Pu-
ríssima ha respost i hem pogut recollir aliments 
per tal d’ajudar-los. Així mateix, els infants de 

catequesi familiar també han estat generosos 
amb les seves aportacions.

Com cada any, des del rebost parroquial també 
volem agrair l’ajuda de les escoles de la Sagrada 
Família, les Escolàpies i els alumnes de Ramar 
Batxillerat.

Aprofi tem per donar les gràcies a Embotits Roig 
Bellvehí, que des de fa anys col·laboren amb un 
assortit de productes de xarcuteria quinzenal-
ment.
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Jo us he batejat només amb aigua,
Ell us batejarà amb l’Esperit Sant.

Mc. 1, 7-11

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El grup de refl e-
xió de la paraula es reunirà dilluns 11, a 2/4 de 
8 del vespre.

CONFIRMACIÓ PER A ADULTS. Dimarts dia 
12, a 2/4 de 8 del vespre s’inicia la catequesi 
de preparació per als adults que vulguin rebre 
el Baptisme o la Confi rmació. La inscripció en-
cara és oberta.

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

DIUMENGE FESTA DEL BAPTISME DEL SE-
NYOR. Missa de vigília, dissabte a les 8 del ves-
pre. 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


