
El curs 2015-2016 va començar el grup Vine i 
Veuràs, amb la dinàmica de comentar la Paraula 
de Déu, en un ambient de pregària.

Dos anys desprès, el curs 2017-2018, va con-
tinuar amb el seu nom actual com a Grup de 
Refl exió de la Paraula. La principal diferència és 
que si al primer es comentava un text escollit de 
l’evangeli i d’altres, es va passar a comentar les 
3 lectures de la litúrgia del diumenge següent, 
tant de l’antic com del nou testament.

La periodicitat del grup és quinzenal. Abans de 
la pandèmia hi havia 2 grups d’aproximadament 
10 persones que s’alternaven cada dilluns. Ac-
tualment, degut a la limitació de 6 persones com 
a màxim en les reunions socials, hem hagut de 
fer 5 grups. Per identifi car-los, els hem donat el 
nom dels 4 evangelistes més el de Sant Pau.

Es tracta de grups oberts i participatius, orientats 

al coneixement i aprofundiment de la Paraula de 
Déu a través dels textos bíblics que sentirem a 
la celebració litúrgica, estudiant-ne el sentit del 
text i el seu context. La llibertat d’expressió i 
pensament no està renyida amb el respecte a la 
tradició rebuda i l’actualització dels continguts al 
món actual del segle XXI i les nostres realitats.

Les persones integrants dels grups poden tenir 
“nivells” de formació diferents, però a través de 
la participació s’arriba a uns satisfactoris vasos 
comunicants en els que s’intercanvien coneixe-
ments, fe viscuda, experiències personals, en-
riquidores per a tothom, en un ambient d’ager-
manament i comunitat cristiana.

La periodicitat quinzenal durant tot els curs i els 
anys de seguiment de moltes persones partici-
pants, possiblement siguin el millor senyal i el 
més positiu a l’hora de parlar d’aquesta activitat 
parroquial de formació tant necessària per una 
vida de fe viscuda.
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CULTES

DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY. 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 interes-
sats podeu sol·licitar aquest enviament a

pregaria07@purissimasabadell.org

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El 
grup Sant Pau es reunirà dilluns dia 21 de juny a 
1/4 de 7 de la tarda i el grup Sant Lluc es reunirà 
el mateix dilluns 21, a 2/4 de 8 del vespre.

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA I PAU SABADELL.
La comissió es reunirà dilluns dia 21, a les 8 del 
vespre, als locals parroquials.

MISSES. Dimecres dia 23, queda suprimida la 
missa de les 8 del vespre. Dijous dia 24, festivitat 
de Sant Joan, la missa se celebrarà a les 8 del 
vespre.

COL·LECTA PER CÀRITAS. En la col·lecta per 
Càritas que es va fer el dia de Corpus es van 
recollir 1.736,18€. Moltes gràcies per la vostra 
generositat.

MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Conti-
nua la recollida de medicaments per Veneçue-
la. Necessiten sobretot antibiòtics, analgèsics, 
antipirètics, metformina per la diabetis, medica-
ments pel cor i per la depressió. Podeu fer les 
vostres donacions al despatx parroquial en les 
caixes que hi ha destinades per la recollida.

Encara no teniu fe?
Mc. 4, 35-41


