Número 2318

NOTÍCIES

16 de maig de 2021

GRUP D’ESPLAI LA TREPA
Durant els mesos de febrer i març l’esplai va
anar passant a poc a poc de les activitats
telemàtiques a les presencials.
La colla de Mitjans-1 va organitzar un taller
relacionat amb l’AECC (Associació Espanyola contra el Càncer) per prendre consciència de la importància de la solidaritat i la
col·laboració en casos de malaltia.
La colla dels més Petits va crear un hort urbà.
Van plantar llavors d’algunes verdures que
després de regar-les i cuidar-les, creixeran,
de ben cert, amb molta força; una bona metàfora i molt didàctica.
La colla de Mitjans-2 van veure la pel·lícula
Campeones amb la que vam poder reflexionar sobre com tractem a aquelles persones

excloses de la societat degut a la seva discapacitat.
La colla de Grans van organitzar la GAMBADA, una activitat de finançament que va consistir en córrer, caminar o anar en bici, cadascú pel seu compte, i gaudir de l’esport a l’aire
lliure, aportant una quantitat de diners que
serviran per les Colònies. Va ser tot un èxit.
Els Esborriacs segueixen amb ganes de
transformar el món i el dia 8 de març van
aprendre molts conceptes sobre el feminisme
que desconeixien i es van posar les dades
sobre la taula; unes dades molt preocupants
encara, que evidencien la desigualtat.
Ara ja estan amb les activitats el tercer trimestre.

PREGÀRIA PER L’ARCADI OLIVERES
A les 7 de la tarda de divendres 16 d’abril s’iniciava a l’església de la Puríssima la pregària
per Arcadi Oliveres que morí el dia 6 del mateix
mes. Després del cant d’entrada Mn. Joan Nadal donà la benvinguda i tot seguit Conxita Cid,
en nom de Justícia i Pau Sabadell, va fer una
breu introducció. Els cants escollits foren: Bons
amics; Lluitarem per la pau al món; El fruit del
silenci, l’Al·leluia de Cohen; Veni Sancte Spiritus
(Taizé) i Tots junts vencerem. També es pogué
escoltar la interpretació del Cant del Ocells de
Pau Casals.
L’evangeli escollit fou el de les Benaurances. Va
ser una pregària molt emotiva que es clogué amb
la lectura conjunta per part de tots els assistents
del text de Martin Luther King He somniat.
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PASQÜETES 2021
Els dissabtes 10 i 17 d’abril, a les 6 de la tarda,
celebràrem la Pasqua amb els pares i infants
de primer i segon curs de la catequesi familiar.
Les Pasqüetes són l’adaptació de la Vetlla Pasqual pels infants. Començà amb l’encesa del
foc i d’aquestes flames vam encendre el ciri
pasqual, mentre anàvem cantant “tinc una llum

al cor”. Després es llegiren, de forma reduïda,
les lectures de la Història de la Salvació: Gènesi, Èxode, Profetes i Evangeli. Un cop feta la
renovació de les promeses del Baptisme i les
pregàries es continuà amb l’Eucaristia.
Acabada la celebració ens desitjàrem tots plegats Bona Pasqua!.

UN GRAN GEST SOLIDARI DE L´ESCOLA DEL CARME
Uns dies abans de Setmana Santa l´Escola del
Carme va organitzar una gran recollida d´aliments
per Càritas parroquial. Es recolliren més de 600
quilos de menjar juntament amb una guardiola
amb més de 900€ que ens han ajudat força en
aquesta situació de precarietat marcada per la
Covid. Des de la Puríssima, i més concretament
des del Rebost Parroquial, volem agrair a pares,
alumnes i professors aquesta important donació
que sens dubte ens ha ajudat i ens està ajudant
a alleujar la situació de moltes famílies.
Igualment agrair a totes les persones i institucions que de manera totalment espontània i generosa ens fan arribar aliments i diners.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VII DE PASQUA, FESTA DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR. 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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El grup Sant Mateu es reunirà el dilluns dia 17 de maig a les 7 de
la tarda. El grup Sant Marc el mateix dilluns a les
8 del vespre i el grup Sant Joan el dimarts dia 18
de maig a 2/4 de 8 del vespre .

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

COMISSIÓ DE FE I CULTURA. Aquesta setmana un tema que proposa la comissió de Fe i
Cultura, penjat ja a la pàgina de la parròquia, és
La Resurrecció digital i la resurrecció cristiana, a
càrrec de David Jou i Francesc Torralba.

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

MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua
la recollida de medicaments per Veneçuela. Podeu deixar-los el despatx parroquial.
JOGUINES. Us recordem que degut l’actual situació pandèmica no recollim joguines fins a nou
avís.
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