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DONATIUS AMB TARGETA
Entrant per Via Massagué, a mà esquerra, haureu vist que
hi ha un datàfon en forma de faristol; aquest sistema permet fer donatius sense tocar diners, una mesura higiènica
que en aquests moments hem de valorar per evitar la propagació de la Covid. A Catalunya hi ha, aproximadament,
un centenar d’esglésies que compten amb aquest sistema;
nosaltres en som una. A més el datàfon pot contribuir a
que tothom pugui fer un donatiu.
La diferència amb un altre datàfon és que el de l’església
no treu tiquet i l’import no pot sobrepassar el màxim permès, que actualment és de 45 € sense posar el número
secret. El faristol té una pantalla tàctil, que permet seleccionar la quantitat a donar, i es pot pagar només acostant-hi
un smartphone o una targeta.

TROBADES ON-LINE AMB ELS GRUPS DE CATEQUESI FAMILIAR
Degut a les noves mesures els grups de catequesi familiar no es poden trobar presencialment,
per aquest motiu les catequistes han provat de
fer trobades on-line i sembla que el resultat és
força positiu. Cada setmana envien als pares la
fitxa que han de treballar els nens i nenes des de
casa i quan es connecten la setmana següent

la comenten amb les seves catequistes. Abans
d’acabar Mn. Joan Nadal saluda als infants i fan
una pregària conjunta. Els pares estan molt contents de que s’hagi donat des de la parròquia
aquesta opció i de tot l’esforç que està fent per
tal que els infants no perdin el contacte i puguin
continuar la catequesi.

LA COLLA NOVA CELEBRA LA TRADICIONAL
MISSA DE SANT ANTONI A LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA
A la una del migdia del diumenge 17 de gener, la
Colla Nova, va assistir a la tradicional missa de
Sant Antoni, presidida per Mn. Joan Nadal qui
recordà la vida i el tarannà del sant. A la celebració eucarística hi van assistir una trentena de
persones. Com sempre, a la sortida es podien
adquirir els típics panets beneïts.
Cada any abans de la missa Mn. Joan Nadal feia
la benedicció dels animals a la plaça Taulí, però
aquest any no ha estat possible igual com no ho
ha estat fer la Passada per motius de seguretat i
complint les mesures que es recomanen.

PRESENTACIÓ DEL SENYOR AL TEMPLE
Dimarts dia 2 de febrer, festa de la presentació
del Senyor o dia de la Candelera, es va fer la tradicional benedicció de candeles durant la missa
de les 8 del vespre.
Com és tradició a la nostra parròquia es va celebrar amb una bona participació sempre tenint
en compte l’aforament permès. Donades les circumstàncies no es va fer la processó amb les
candeles com és habitual per tal d’evitar la proximitat entre els assistents.
Va ser un moment de recolliment i de pregària
ple de devoció.
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ES REUNEIX LA COMISSIÓ DE FE I CULTURA TELEMÀTICAMENT

Dijous 28 de gener, a 2/4 de 9 del vespre la comissió de Fe i Cultura va fer la primera reunió
on-line del curs. Durant el primer trimestre es va
poder reunir presencialment i elaborà un calendari d’activitats tenint en compte les circumstàncies que ens envolten, però tot i així es va veure
oportú de cancel·lar-les fins i tot abans de ser

anunciades.
Ara la comissió està valorant i treballant per posar a l’abast de la parròquia i de tots els seguidors algunes propostes que podreu trobar a la
nostra pàgina web o el nostre canal Youtube.
Quan això passi s’anunciarà al Portaveu i als diferents mitjans de que disposem.

MISSA DE LA CATEQUESI FAMILIAR DE SEGON CURS
Aquesta celebració va girar entorn la paràbola
del Bon Samarità.
Durant el mes de gener han treballat de manera
virtual els manaments com a camí de vida, un
camí que s’ha de recórrer i que ens condueix a
la felicitat.
Els nens i nenes a través de la paràbola del Bon
Samarità ens han demostrat qui és un bon samarità que viu seguint els manaments. Ens han
dit que és bon samarità qui ajuda als altres, qui
comparteix, qui escolta, qui fa companyia , qui
es preocupa pels avis, qui és solidari, qui té paciència... i mitjançant una cançó ens han demanat a tots que no passem de llarg dels nostres
germans. És una cançó de Mn. Albert Taulé
Viñas i encara que la lletra va destinada a infants
recomanem que l’escolteu.
http://catequesipurissima.blogspot.com/p/
mu.html és el n.26 de la llista.
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GRUP D’ESPLAI LA TREPA
Durant els mesos de desembre i gener l’esplai
va fer moltes activitats; cadascú des de casa,
tot i que de tant en tant se’n pogué fer alguna
de presencial. Al desembre els més petits van
participar en un concurs cultural amb el que van
aprendre a fer coses noves jugant i rient. El grup
de mitjans tingué oportunitat de fer un munt de
gimcanes i jocs d’expressió. Finalment el grup
de joves Esborriacs es va poder fer regals molt
especials, estil amic invisible. La colla dels Grans
va voler mantenir les tradicions i tot i la situació
organitzà el joc del Quinto, però on-line; va ser
tot un èxit.
Degut als nous protocols de sanitat al gener,
l’esplai es va haver de fer de manera telemàtica.
La colla de grans també organitzà la “gambada”,
una iniciativa per ajudar a finançar les colònies
de Setmana Santa. L’objectiu, transformar els
quilòmetres que es van fent ja sigui caminant,
corrent o en bici en un donatiu (del 12 de febrer
fins diumenge 7 de març).
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MISSA FAMILIAR AMB ELS NENS I NENES
DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
Dissabte 6 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, infants i pares de segon curs del col·legi Sagrada
Família es van aplegar a l’església per celebrar
l’eucaristia de cada mes. En la missa es va resumir el treball de les últimes setmanes fet a la
catequesi, la Paràbola del Bon Samarità, que
també van treballar els grups de segon de la
nostra parròquia. Els infants posaren exemples
actuals de com avui es por ser un bon samarità.
Les pregàries anaren adreçades a totes aquelles

persones que pateixen injustament. En l’homilia Mn. Joan digué que els cristià no és només
aquell que no fa mal a ningú, sinó que ha de
mirar de fer tot el bé que li és possible.
En l’actual situació aquestes celebracions ajuden molt a tots perquè és un moment de convivència que durant la setmana no poden tenir de
manera presencial ja que degut a la pandèmia
les trobades es fan on line.
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REBOST PARROQUIAL
Abans d’aquestes festes de Nadal i sempre
que hem fet una crida, tots vosaltres i algunes
escoles de la ciutat heu ajudat amb les vostres
aportacions tant en menjar com amb donatius
en metàl·lic. Gràcies al vostre interès i solidaritat
el rebost de la nostra parròquia pot fer una tasca
de suport a famílies amb una situació econòmica precària.
Actualment ajudem a més de 50 persones. La
majoria de les que atenem venen a través de
l’assistent social de Càritas, fora d’alguns casos de persones de la parròquia que coneixem
i que sabem del cert que necessiten del nostre
suport. A banda dels aliments també es paguen
alguns rebuts per ajudar a sortir de situacions
concretes.
En aquests moments el rebost el porten entre
cinc voluntàries. El menjar, juntament amb productes de neteja, es reparteix cada quinze dies i
en dijous. Les voluntàries fan tot el possible per
tenir un contacte més humà amb tots aquells
que truquen a la nostra porta, perquè tenen molt

clar que la seva tasca no s’ha de limitar només
en lliurar una bossa de aliments.
Sapigueu també que estem sempre a la vostra
disposició per qualsevol informació o aclariment
del funcionament del nostre rebost.

DIMECRES DE CENDRA
Dimecres 17 de febrer va ser dimecres de cendra que assenyala l’inici de la Quaresma. Recordem que cada any aquest dia s’escau en dates
diferents; generalment oscil·la entre el 4 de febrer i el 10 de març.
L’ús de la cendra per simbolitzar la penitència és
molt antic. Durant els primers segles de l’Església, les persones que volien rebre el Sagrament
de la Reconciliació el Dijous Sant, es posaven
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cendra al cap i es presentaven davant la comunitat vestides amb un hàbit penitencial, això implicava la voluntat de convertir-se.
Aquest any degut a tot el tema del Còvid el ritus
de la imposició s’ha adaptat; el mossèn enlloc
de fer el senyal de la creu al front amb la cendra
la deixà caure damunt el cap sense dir res seguint les recomanacions de la Congregació per
al Culte Diví.

REFORÇ ESCOLAR
Des de fa aproximadament tres anys la parròquia cedeix els locals del primer pis a un grup
de sis joves de famílies amb dificultat econòmica per tal que puguin fer reforç escolar. Agustí
Huerta, professor de les Escolàpies i cooperador salesià, ens va demanar aquest favor. Les
classes són totalment gratuïtes igualment que
l’espai.
Es reuneixen dimecres, dijous i divendres a 2/4
de 6 de la tarda fins a les 9 del vespre. El reforç
es fa bàsicament de matemàtiques i també de

llengua doncs alguns són immigrants i tenen dificultat amb el tema de la llengua.
Ens comenta el professor Agustí que a part del
reforç concret en les matèries, el més important
és ajudar a adquirir uns hàbits i un ambient de reflexió i estudi. També neix una bona amistat entre
els alumnes. Li agradaria que els que ja han aprovat ajudessin a fer reforç escolar, però això costa perquè després sigui per estudis o per feina
costa que puguin fer aquest servei. Agustí Huerta
agraeix a la parròquia que els deixem els locals.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE I DE QUARESMA. 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.

MISSA FAMILIAR. Dissabte 27, a les 6 de la
tarda, missa amb pares i infants de 2on. curs
de la parròquia.

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

DONATIUS AMB DATÀFON. Us recordem que
la parròquia disposa ja de datàfon per tal que,
els que ho desitgeu, pugueu fer les vostres donacions amb tarja. El trobareu entrant per Via
Massagué, a mà esquerra.
ESCRITS DE REFLEXIÓ. Recordeu que durant
tota la Quaresma, la parròquia posa al vostre
abast uns escrits de reflexió preparats per Justícia i Pau. Els trobareu en un faristol a l’entrada
de l’església.
VIA CRUCIS. Durant la Quaresma, Via Crucis
tots els divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’església.
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L’Esperit empenyé
Jesús cap al desert,
on passà quaranta dies
temptat per Satanàs.
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