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VIDA DE LA COMUNITAT

ESTADA ESTIUENCA
DEL GRUP DE PREGÀRIA A TAIZÉ
Conxita Tarruell
Aquest mes d’agost ens vam animar anar a Taizé uns quants del grup de la pregària dels dimecres. Alguns era la primera vegada que hi anaven i altres repetien.
Entre tots recollim els testimonis:
•

Ha estat una activitat espiritual que no m’esperava. Hi anava poc convençuda però al
final em va agradar. Va ser molt enriquidor
pel grup.

•

La primera pregària va ser la més impressionant. Em vaig emocionar quan vaig entrar i
vaig veure tanta gent pregant en silenci. Després, en acabar, va ser bonic quedar-nos
uns quants cantant. M’he impregnat de Taizé
des del primer moment.

•

•

Els que ja hi havíem anat altres vegades i repetíem ens va fer molta il·lusió trobar persones que feia anys que no veiem. Era el primer
any que fèiem el canvi de passar del grup
de famílies a anar com a parella amb el grup
d’adults i ens vam sentir molt a gust. Els fills
anaven a les activitats amb els joves. Al principi els va costar adaptar-se perquè no coneixien a ningú però al final es van integrar i
van fer noves amistats.
Quan vaig participar a l’assaig de cants, vaig
gaudir molt de la música que sonava entre
tots els cantaires. A Taizé la vida és simple,
es viu només amb el més indispensable. A la
capella ens asseiem a terra.

El grup,darrera el cartell de Taizé.

•

Em va impressionar veure tanta gent jove
de nacionalitats i llengües diferents que cantaven junts. Per més que t’ho expliquin fins
que no ho vius no pots captar l’essència de
Taizé. És una experiència que s’ha de viure.
Tots els cristians hi haurien d’anar una vegada a la vida. Voldria tornar-hi l’any que ve i
estar-hi una setmana sencera.

•

Ens agradaria anar-hi l’estiu de 2022 per celebrar els 22 anys del grup de pregaria estil
Taizé.

Sí, realment Taizé no deixa mai indiferent i
aprens a viure una espiritualitat senzilla que pot
arribar a tothom, que t’atrapa i que et motiva a
tornar-hi.

El paisatge on està situat Taizé és un lloc que
ajuda a meditar i relaxar-se.

Els serveis es fan entre tots. Es demanen voluntaris per netejar, servir els àpats, uns altres renten
els plats. Tot es comparteix.

Després d’una reflexió feta per un monjo, ens reunim en grups per llengües afins.
Tothom s’obre molt i explica experiències i vivències enriquidores.

Per menjar només utilitzem una cullera, un bol i un plat.
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GRUP DE PREGÀRIA
CLOENDA DEL CURS 2020-2021
Conxita Cid
El grup de pregària de la parròquia abans
d’acabar el curs ens vam reunir per pregar a l’aire lliure, a la font de la Mare de
Déu de la Salut que es troba a la riera
de Canyameres, a uns 10 minuts a peu
del santuari. Cal recordar que, segons la
tradició, fou en aquesta antiga font de la
Salut on un ermità de la capella de sant
Iscle i santa Victòria trobà la imatge de la
Verge, que s’anomenà Mare de Déu de
la Font de la Salut.
Ens vam aplegar un grup de 25 persones. L’ambient a l’aire lliure, tot escoltant
la remor de l’aigua de la font i el vent a
través dels arbres, va propiciar un bon clima de
pregària.

En acabar vam fer un petit refrigeri i una estona
de conversa fraternal.

CELEBRACIÓ DE LA PREGÀRIA ESTIL TAIZÉ
A LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA
Sí, el temps passa de pressa. I així de dimecres
en dimecres, d’un curs a l’altre han passat ja
21 anys des de que la Puríssima va acollir a
joves de la Trobada Internacional Europea l’any
2000.
A partir d’aquest fet i de la petjada que va deixar
la vivència, algunes persones de la nostra parròquia van formar un grup que organitzaria una
pregària a l’estil Taizé cada dimecres a la capella
de la Mare de Déu de Riu-sec. El 2020 havien
pensat en fer un pregària commemorativa per
celebrar els 20 anys, però degut a la pandèmia
això no va ser possible. Ara que sembla que les
mesures sanitàries ho permeten han posat data
per celebra aquesta pregària commemorativa.
Serà el divendres 12 de novembre, a les 8 del
vespre a l’església.
Tots els que heu fet experiència de Taizé hi sou
convidats i els que no n’heu tingut oportunitat
ara en teniu una per conèixer aquesta manera
de pregar tan bonica, tan senzilla i alhora tan
profunda.
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pregàries; per aquest motiu la missa serà a les
7 de la tarda.

CULTES
DIUMENGE XXXII 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 dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT
REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 8 de
novembre, a les 7 de la tarda, reunió amb el
grup Sant Mateu i a les 8 del vespre amb el grup
Sant Marc. Dimarts 9, a 2/4 de 8, reunió amb el
grup Sant Joan.

DOMUND. En la col·lecta d’enguany s’han recollit 1.533,01€, a tots moltes gràcies.
150è ANIVERSARI DE L’ACADÈMIA CATÒLICA. La parròquia de la Puríssima felicita a l’Acadèmia Catòlica per aquesta llarga trajectòria.
Trobareu el programa d’activitats commemoratives a la sortida de l’església.
REBOST PARROQUIAL. Des del Rebost parroquial volem agrair la iniciativa de l’escola del
Carme d’envasar i congelar els aliments sobrants dels menús diaris per portar-los a la
parròquia. El trasllat d’aliments es fa en caixes
especials,d’aquesta manera s’estalvia el malbaratament d’aliments i permet oferir menjar preparat a les famílies que s’ajuden des del Rebost.
MORT, COVID, DOL I VIDA MÉS ENLLÀ. La
comissió de Fe i Cultura ha convidat a Mn. Xavier Morlans (teologia), Màrius Morlans (bioètica) i
Germà Morlans (cures pal·liatives) per desenvolupar el tema Mort, Covid, dol i vida més enllà.
Us esperem divendres 19 de novembre a les 8
del vespre a l’auditori Mn. Joan Nonell.

JUSTÍCIA I PAU. Es reuniran dilluns dia 8, a les
8 del vespre, a la sala Montserrat.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts 9 de novembre, a les 6 de la tarda, reunió del Consell.
Queden convocats els representants de totes
les comissions.
PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA 2022. Dimarts 9 de novembre, a
2/4 de 8 del vespre, presentació de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2022 a l’auditori Mn.
Joan Nonell. Hi participaran Jordi Pujades, coordinador de l’edició catalana de l’Agenda, i en
Joan Albert, membre dels comitès Oscar Romero a Sabadell. Moderarà i presentarà Conxita
Cid, membre de Justícia i Pau Sabadell. Organitza Justícia i Pau.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Divendres
dia 12 de novembre, a les 8 del vespre, pregària commemorativa per celebrar els 21 anys de
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Els altres han donat
el que els sobrava,
però aquesta pobra viuda ha donat
el que necessitava per viure;
ha donat tot el que tenia.
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