
Estem a punt d’acabar un curs llarg i difícil. To-
talment atípic. Hem viscut en la pròpia pell, o de 
ben a prop, dolor, malaltia, morts... Hem hagut 
de lluitar contra la impotència i fer equilibris per-
què aquest fet no ens tornés distants o irasci-
bles.

Les paraules ens han abrigat durant la intempè-
rie de la pandèmia. Hem utilitzat tot el que te-
níem al nostre abast per comunicar-nos i hem 
valorat molt més les relacions.

Hem après a endevinar somriures darrera les 
mascaretes i a interpretar mirades.

Per tant podem dir que ben aviat tancarem un 
curs insòlit, ple de reptes col·lectius i personals 
que amb més o menys encert hem anat assolint.
Sembla que ben aviat podrem recuperar petons, 
abraçades, llocs de treball i aquella vida de la 
comunitat que tant hem trobat a faltar. Tot i que 
la parròquia ha sabut mantenir contacte i caliu 
amb els feligresos gràcies a la inquietud de molts 
voluntaris que han estat al peu del canó per con-
tinuar amb les activitats dels grups i comissions 
d’una manera o altra. També Mn. Joan Nadal 
ha jugat un paper molt important durant aquest 
dies durs, especialment els de confi nament, co-
mentant diàriament l’evangeli del dia i intentant 
superar la solitud i les seves pors. Haver de cele-
brar l’eucaristia sense feligresos ha d’haver estat 
impactant i estrany per tots els mossèns.

Però ara ens toca continuar el viatge i continuar
perseguint els nostres somnis. I sobretot no obli-

dem tot el que hem après durant aquest any.

Demanem a Déu que ens doni il·lusió i força de 
cara el curs vinent per començar de manera ac-
tiva i positiva la nostra tasca pastoral i de vo-
luntariat, per continuar amb aquest tarannà que 
caracteritza la comunitat parroquial de la Purís-
sima sempre oberta a noves propostes i a noves 
iniciatives.
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CULTES

DIUMENGE XV 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

Qui us acull a vosaltres m’acull a mi,
i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat.

Mt. 10, 34-11, 1

GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAI-
ZÉ. El dia 21 faran l’última pregària del curs a 
la primitiva font de la Salut. Se sortirà a les 7 
de la tarda en cotxes particulars de la Plaça 
Marcet. Cadascú es portarà el seu sopar per 
fer una mica de convivència després de la pre-
gària. Oberta a tothom. 

HORARI D’ESTIU DEL DESPATX PARRO-
QUIAL. Durant el mes de juliol el despatx se-
guirà l’horari habitual; a l’agost estarà tancat per 
vacances.

MISSES. Durant el mes d’agost hi haurà mis-
sa cada dia a les 8 del vespre. Els caps de 
setmana les misses seguiran l’horari habitual, 
excepte els diumenges que només se cele-
braran misses a  2/4 de 10 i 11 del matí, i 12 
del migdia.


