
Aquest any hem tingut la sort de poder celebrar 
el Via Crucis durant el temps de Quaresma en-
cara que amb restriccions degut a les mesures 
sanitàries que se’ns proposen; l’any passat no 
va poder ser perquè ens vam haver de confi nar.
Cada divendres, doncs, abans de la missa ves-
pertina, el cos de portants de la Puríssima con-

vocava a participar de les refl exions del Via Cru-
cis. Tot i que va haver de ser estàtic, tothom el 
va gaudir. Certament hem après a valorar moltes 
coses i a viure-les d’una altra manera. Certes 
situacions i esdeveniments de la vida, per difí-
cils que siguin, ens ajuden a ser forts, a reinven-
tar-nos i desvetllen el nostre sentit de superació.
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NOTÍCIES

VIA CRUCIS QUARESMAL

CATEQUESI DE JOVES

Diumenge 21 de febrer, els joves universitaris 
es van trobar als locals parroquials per fer una 
sessió de “Lectio divina”, metodologia de refl e-
xió i pregària d’un text bíblic. La formen quatres 
parts: Lectio, Meditatio, Oratio i Contemplatio.

Durant la Quaresma van aprofundir l’estudi de 
la Paraula amb uns materials editats per Acció 
Catòlica. També van treballar les Benaurances 
Quaresmals publicades en el Portaveu de diu-
menge 28 de febrer.
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MISSA FAMILIAR DE SEGON CURS

MISSA FAMILIAR DE PRIMER CURS

Dissabte 13 de març els nens i nenes 
de primer de catequesi ens vam trobar 
per celebrar l’Eucaristia amb l’objectiu 
de treballar la Quaresma, tal com van 
fer durant el mes de febrer els infants de 
catequesi familiar de segon.

Entre tots preparàrem un mural amb el 
títol, Quaresma: Sempre hem de donar 
el millor que tenim al cor, on vam dibui-
xar la silueta d’un cor gran, que contenia 
diferents cors més petits fets pels matei-
xos nens i nenes i que explicaven les ac-
tituds a mantenir i millorar durant aquest 
temps litúrgic.

En la missa familiar de dissabte 27 de febrer 
vam parlar de la Quaresma, un camí de quaran-
ta dies acompanyats de Jesús per tal de prepa-
rar-nos per poder celebrar la seva Passió, Mort i 
Resurrecció. Però aquest camí no s’acaba aquí, 
després ve la Pasqua; temps en què celebrem 
que Jesús ha mort i ressuscitat per cada un de 
nosaltres, que és viu i ens acompanya cada dia, 
que ens estima amb un amor infi nit i que vol 

transformar la nostra vida i omplir-nos d’alegria i 
felicitat. Un temps per a millorar!
Els nens i nenes van dibuixar i pintar fulles d’ar-
bres, unes de color verd on van escriure el seu 
compromís de Quaresma i altres de color mar-
ró on hi havia diferents actituds que pensaven 
que havien de millorar. Aquestes fulles anaven 
enganxades a un arbre que van posar al costat 
de l’altar major.
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CELEBRACIÓ DE RAMS AMB ELS GRUPS DE CATEQUESI

La celebració del ram ha estat diferent 
d’altres anys per raons obvies. Dissabte 
27 de març, per complir amb les mesures 
d’aforament es van fer tres benediccions; 
una al matí i dues a la tarda que consis-
tiren en el passi d’un audiovisual pensat 
per infants on pogueren veure l’entrada 
de Jesús a Jerusalem, moments del Sant 
Sopar i la mort i resurrecció del Senyor. 
Seguidament es va fer la benedicció dels 
rams.

Van ser unes celebracions maques adap-
tades a les circumstàncies actuals.
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La Setmana Santa és un dels moments més 
importants de la litúrgia cristiana. Alguns dels 
actes religiosos s’han pogut celebrar amb certa 
normalitat tenint en compte l’aforament i altres 
mesures recomanades.

A la parròquia vam començar Dimarts Sant amb 
la celebració del perdó a partir de les benauran-
ces; en aquesta ocasió es donà l’absolució ge-
neral. Tot seguit s’inicià la missa.

Dijous Sant, a les 8 del vespre es va dir la missa 
del Sant Sopar, però no es va fer el lavatori de 
peus com a mesura d’higiene, però sí el trasllat 
de les formes consagrades al Santíssim on es 
guarden per combregar el dia de Divendres Sant.

La interparroquial de Portants va creure oportú 
que Divendres Sant cada parròquia celebrés el 
Via Crucis de manera estàtica a les respectives 
esglésies i així es va fer. A la Puríssima comen-
çava a les 10 del matí i tot seguit es feu el Sermó 
de les 7 Paraules.

A les 6 de la tarda hi hagué el record de la Mort 

de Nostre Senyor Jesucrist amb la lectura de 
la Passió segons Sant Joan i l’adoració de la 
creu a distància. La celebració acabà en silenci 
i sense cap cant per facilitar la meditació i la 
pregària.

Dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, se celebrava 
la Vetlla. El foc pasqual es va encendre a l’atri i 
d’allà Mn. Nadal i Marc Barrades, que en aques-
ta ocasió feu d’acòlit, entraren en processó amb 
el ciri pasqual encès del que els feligresos des 
dels respectius llocs van prendre el foc amb les 
seves candeles. Va ser una Vetlla viscuda i boni-
ca tot i que aquest any després no es van poder 
cantar Caramelles ni menjar el tradicional tall de 
mona.

Diumenge de Pasqua les misses seguiren l’ho-
rari habitual dels festius tot i que la missa de les 
8 del vespre no es va celebrar.

Es valoren tots els ofi cis i actes de Setmana 
Santa de manera positiva i tant la parròquia com 
Mn. Joan Nadal donen les gràcies a totes les 
persones que els han fet possible.

OFICIS DE SETMANA SANTA



5



6



7

EL MONUMENT

El mot monument prové del llatí i signifi ca record 
o també sepultura i cada any després de la festa 
de rams els nens i nenes de la catequesi deixen 
les seves palmes i palmons per tal que les vo-
luntàries que tenen cura de l’ornamentació fl oral 
puguin fer el monument a la capella del Santís-
sim. Aquests monuments es poden considerar 
creacions efímeres senzilles amb un simbolisme 
bonic que ajuda a grans i infants. Sembla que 
des del segle XI ja existien i tenien com a ob-
jectiu recordar als fi dels de manera plàstica el 
sepulcre de Jesús.
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¿Per què us venen al cor aquests dubtes?.
Mireu-me les mans i els peus; sóc jo mateix.

Lc. 24, 35-48

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El 
grup Sant Pau es reunirà dilluns 19 d´abril, a 
1/4 de 7 de la tarda, i el grup Sant Lluc, el 19 
d’abril, a 2/4 de 8 del vespre.

COL·LECTA PER TERRA SANTA. En la
col·lecta per Terra Santa s’han recollit 608,57€.

FE I CULTURA. Hem incorporat ja en l’apartat 
de Fe i Cultura de la nostra web quatre vídeos 
corresponents a quatre meditacions de Xavier 
Morlans des de la Parròquia de Santa Anna de 
Barcelona. Primera: Les Xarxes i el teu punt dè-
bil. Ira, orgull, vanitat. Segona: La infelicitat i el 
teu punt dèbil. Enveja, avarícia i por. Tercera: Ja 
coneixes el teu punt dèbil. Gola, luxúria, mandra. 
Quarta: Té solució el teu punt dèbil?.

DIUMENGE III DE PASQUA. 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


