
Anem refent a la parròquia la nostra activitat ha-
bitual desprès de vacances, i, amb ànims reno-
vats, vam començar els Grups de Refl exió de la 
Paraula els dies 13 i 14 de setembre.

Com que la Covid-19 continua, les trobades 
són de manera semblant a la fi nalització del curs 
passat; grups reduïts i complint les mesures de 
protecció que les autoritats imposen a cada mo-
ment.

El grup de Refl exió de la Paraula és una activi-
tat entorn la paraula de Déu de la litúrgia dels 
diumenges. Les trobades són quinzenals i acos-
tumen a ser en dilluns o dimarts. Es comenten 
les lectures de la missa del diumenge següent 
i s’ aporten les dades històriques i d’interpreta-
ció que poden ajudar a fer les lectures bíbliques 

més entenedores i adaptades a la nostra vida de 
fe actuals.

A l’iniciar aquest curs 2021-2022 són 5 els 
grups previstos, aproximadament de 6 persones 
per grup. Són oberts a tothom, no és necessita 
unes condicions prèvies especials, mes enllà de 
la voluntat de formar-se i aprofundir en el mis-
satge de Jesús que les lectures ens ofereixen. 
Sovint només les escoltem durant la celebració 
eucarística i no en traiem prou profi t, doncs no 
és possible dedicar-hi el temps ni l’atenció ne-
cessàries.

Tothom que desitgi més informació pot adre-
çar-se al despatx parroquial i ens posarem en 
contacte amb ell.

Bon inici de curs!
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CULTES

DIUMENGE XXVII 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 AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

Allò que Déu ha unit, l’home no ho pot separar.
Mc 10, 2-16

CÀRITAS PARROQUIAL. Càritas Parroquial ha 
reprès el lliurament d’aliments a les famílies. Per 
aquest motiu us demanem la vostra col·labora-
ció. Necessitem llet, oli, tonyina, llegums, brou, 
salsa de tomàquet, arròs i també gel de dutxa.
Agraïm ben sincerament la vostra ajuda per tal 
fer realitat la dignifi cació de les persones acom-
panyant-les en els moments difícils.

COMISSIÓ ECONÒMICA. Es reunirà dilluns dia 
4 d’octubre, a les 7 de la tarda.

CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 5 d’octu-
bre, a 2/4 de 7 de la tarda, reunió del Consell Par-
roquial. Queden convocats els representants de 
tots els grups i comissions a la sala del primer pis.

UNIÓ DE MARES. Dijous 7 d’octubre, a les 7 de 
la tarda, Unió de Mares inaugurem el curs amb 
un concert de l’Orfeó de Sabadell a la parròquia 
i ens agradaria compartir-lo amb totes aquelles 
persones i grups vinculats a la Puríssima.
Us hi esperem!
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