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NOTÍCIES

12 de desembre de 2021

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA A VIA MASSAGUÉ
Joan Cerdà, autor de fotografies de persones
marginades, sense recursos i sense sostre, va
proposar a la parròquia acollir l’exposició Dormir
al carrer és com ser invisible. L’exposició consistí en un recull de fotografies emmarcades en
caixes de cartró; utilitza aquest material perquè
és el que fan servir normalment els indigents per
dormir. Cerdà demanà de fer-la al carrer perquè
pensa que és el lloc més adient i on pot arribar a
més persones. La veritat és que va cridar força
l’atenció dels vianants.
Es van fer dues exposicions , una el dissabte dia
11 de novembre de 12 del migdia a 6 de la tarda
i l’altra el 11 de desembre en la mateixa franja
horària. Amb les seves exposicions, a través de
40 imatges, vol denunciar aquesta problemàtica social i trista cada vegada més estesa. Los
nadie com els anomena Eduardo Galeano en el
seu poema, Los hijos de nadie, los dueños de
nada. Realment cal prendre consciència i actuar
en la mesura de les nostres possibilitats per canviar aquesta crua realitat.

Els diners que es van recollir en les dues exposicions, es destinaran a persones que es troben
en aquesta situació de pobresa.

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA 2022
Dimarts 9 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre i
a l’auditori Mn. Joan Nonell es va fer la presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2022.
Va anar a càrrec de Jordi Pujadas, coordinador de l’edició catalana de l’Agenda i de Joan
Albert, membre dels comitès Oscar Romero.
Aquest any l’Agenda fa referència a tots aquells
punts crítics com el canvi climàtic, la Covid-19 i
la vida en una situació de pandèmia. El virus ha
desemmascarat una realitat crua que l’Agenda
recull amb un seguit de pensaments variats i,
en certa manera profètics, de diferents articulistes.
L’acte va està organitzat per Justícia i Pau Sabadell.

PREGÀRIA COMMEMORATIVA DELS 21 ANYS DE PREGÀRIES
AMB CANTS DE TAIZÉ A LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA
El Grup de Pregària que organitza des de fa
21anys les pregàries del dimecres a la capella de
la Mare de Déu de Riu-sec de la Puríssima, divendres 12 de novembre va preparar una pregària especial en acció de gràcies per tots aquest
anys de camí recorregut. En aquesta ocasió es
va fer a l’església. Conxita Tarruell va adreçar
unes paraules als assistents des de l’ambó donant la benvinguda i explicant breument el bagatge d’aquests anys. Un altre dels components
del grup va llegir també unes paraules i va fer
memòria de totes aquelles persones que havien
assistit a les pregàries i que ja han mort.
Tot seguit s’inicià la pregària cantant El Senyor
és la meva força. La Coral Iubilo, dirigida per
Marc Alguersuari, acompanyà els cants.
Mn. Joan Nadal llegí l’evangeli i després d’entonar entre tots Bless the Lord my soul i d’un llarg
silenci arribà el moment de les pregàries personals espontànies.
Realment va ser una pregària bonica que va ajudar a reviure molts moments importants, com
l’acolliment que va fer la parròquia l’any 2000 i
tants d’altres que formen part de la història de
cadascun de nosaltres.
Es clogué amb la lectura d’una carta que el grup
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de pregària va rebre del germà Pere, des de la
comunitat de Taizé:
Aquest vespre des de Taizé estarem amb vosaltres, pregant amb vosaltres. Fa més de 20
anys que us trobeu per pregar amb l’esperit
de la Peregrinació de confiança, que va tenir la
seva etapa a Barcelona. La parròquia de la Puríssima va ser un lloc d’acollida que molts recordem. Pelegrinar és estar en camí. Amb la vostra
fidelitat heu fet possible que la confiança creixi
en els vostres cors i s’eixampli al voltant vostre.
Heu buscat sempre com arrelar-vos al Crist per
donar fruits, fruits de solidaritat, d’acollida, heu
trobat com cuidar-vos els uns als altres i cuidar
la Creació
Obrim camins amb la Pau que Ell sempre ens
dóna. Sense la seva Pau el desànim pot arribar
a ser massa fort quan la realitat ens fa por.
Recordo les meves visites durant la preparació
de la Trobada Europea del 2000/01. La vostra
acollida, Mn. Joan Nadal...
Encara veig una festa parroquial al carrer plena d’hospitalitat i d’alegria. Heu fet que l’amistat
perduri a través dels anys, que el cor continuï
sent jove. Aquest vespre ens reunim per donar

gràcies de tot el que hem rebut, i per afermar el
compromís de construir ponts més enllà del que
divideix.
Ja sabeu que l 12 de desembre a la tarda, amb
motiu de la inauguració de la Torre de la Mare de
Déu de la Sagrada Família, podrem tornar a pregar junts. El germà Alois amb alguns germans
estarem amb vosaltres. Us envio la seva pregària d’avui al migdia a Taizé:
Crist Jesús, tu que només ets perdó i bondat,
mentre vas viure a la terra, va ser fidel fins el
final.
Avui romans fidel i ens acompanyaràs sempre,
fins i tot en els moments difícils.
Des del fons del nostre cor, te’n donem gràcies.
Amb comunió, germà Pere, de Taizé
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MORT, COVID, DOL I VIDA MÉS ENLLÀ
Després de molts mesos d’aturada forçada per
la pandèmia, la comissió de Fe i Cultura de la
parròquia ha reiniciat les seves activitats presentant la xerrada dels germans Morlans sobre
Mort, Covid, Dol i Vida més enllà. En Màrius,
Germà i Xavier Morlans ja ens van visitar al gener del 2019 per parlar-nos de la mort i del gran
tabú que l’envolta. En aquesta ocasió, després
de la traumàtica experiència de la COVID19, la
mort i el dol adquireixen una nova i actualíssima
significació.
Davant un auditori al límit de l’aforament permès
i amb totes les mesures de prevenció estipulades, Mn. Joan Nadal presentà als ponents. En
Màrius i en Germà Morlans, ambdós metges,
ens van donar un testimoni de dades i vivències
al voltant del dolor, la malaltia i com s’afronten
les darreres etapes del nostre trajecte vital. Mn.
Xavier Morlans, des de la teologia i la fe cristiana,
hi va afegir la vessant més transcendent i esperançada. Citant Joan Maragall, Antoni Puigverd
i David Jou, va reivindicar el dret a encarar els
nostres darrers moments en aquest món creient
en que no tot s’acaba amb la mort i ho va il·lustrar amb exemples de moments de plenitud que
podem experimentar en vida i que ens fan ja intuir un tast del que vindrà.
Una figura que va assistir a la conferència va ser
la del Marcelinet, l’escolanet que normalment es
troba a l’altar de la Mare de Déu de Montserrat,
una figura simpàtica i emblemàtica de la nostra
parròquia que a partir d’ara ens ajudarà juntament amb la generositat dels assistents a cobrir
algunes despeses que generen les activitats.
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Es clogué la conferència agraint als germans
Morlans la disponibilitat que han mostrat per
lligar l’acte així com la seva actitud propera i
cordial, també la participació de tots i s’emplaçà al públic per la següent conferència organitzada per Fe i Cultura, Veritat i Post-veritat,
criteris per descobrir notícies falses a càrrec

de Joan Albert Vicens, filòsof català, doctorat
el 1988 per la Universitat de Barcelona. Cofundador del Servei Ciutadà d’Acolliment als
Immigrants de Sabadell, entitat que va presidir
durant 10 anys. Professor des del 1998 de la
Facultat de filosofia de la Universitat Ramon
Llull.

COLONIALISME A L’ÀFRICA I CRISI DE MATÈRIES PRIMERES
El dijous 25 de novembre, va venir a l’auditori
de la parròquia en Saoka Kingolo a parlar-nos
de la situació actual de l’Àfrica.
En Saoka Kingolo és un activista per la llengua
catalana, pels drets dels immigrants, regidor
del Consell de Districte de Sants a Barcelona i capdavanter d’un projecte de convivència
multicultural a Guissona, la Segarra. Fa trenta-tres anys que és a casa nostra provinent
del Congo.

dels mòbils, que necessiten el coltan, mineral
que en la seva major part es troba en aquell
país. El president congolès vol que de l’explotació d’aquests minerals se’n beneficiïn els
africans.
I per acabar ens va parlar del procés de descolonització mental que estan emprenent molts
africans, centrat sobretot en la valoració de les
cultures i les llengües pròpies.

Va fer una repassada a la situació de
països com ara Mali, la República Centreafricana o Guinea, per explicar com
les polítiques des d’aquesta part del
món (especialment des de França i els
EUA) busquen la subjecció dels països
africans. També ens va parlar dels valors de les cultures africanes, que es
troben ben lluny de la corrupció de les
elits que hi ha actualment.
Després aterrà al Congo per parlar-nos
que hi ha molts minerals necessaris per
la nova expansió industrial dels cotxes
elèctrics -el cobalt per fer les baterieso de sectors en ple rendiment, com el
5

PARADETES DE JOGUINES RECICLADES
Amb el lema Cap infant sense joguina, dissabte 27 de novembre es van muntar a Via
Massagué les paradetes organitzades per la
comissió de joguines de la parròquia i per Justícia i Pau Sabadell. Aquesta iniciativa té dos
objectius clars; per una banda el de reciclar i
per l’altra donar oportunitat a infants de famílies amb situacions econòmicament desfavorides de poder gaudir de joguines noves, ja que
els diners recaptats de la venda es destinen a
Càritas Sabadell. Els preus eren molt reduïts i
tothom va poder col·laborar sigui comprant o
bé fent donatius en metàl·lic. Es van recaptar
més de 800 euros.
L’activitat començà a les 10 del matí i acabà
sobre les 8 del vespre.
Hi hagué una anècdota divertida. Sobre les 2
del migdia el president de la Generalitat, Pere
Aragonès, venia d’un acte que s’havia celebrat a la Plaça Marcet, passava per davant i
s’aturà un moment per visitar les paradetes.
La comissió està molt contenta de la resposta
de tothom.
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TROBADA D’ADVENT D’ACCIÓ CATÒLICA OBRERA (ACO)
Diumenge 28, primer diumenge d’Advent, tingué lloc una trobada de formació a la nostra
parròquia de membres d’Acció Catòlica Obrera
(ACO). El tema a treballar era Junts comencem a
viure diferent: Parròquies ecosolidàries.
Després de participar en l’eucaristia de 2/4 de
10 del matí, començà la conferència. El ponent
fou Francesc Macià de Justícia i Pau Sabadell i
feligrès de la Puríssima. Macià explicà què són
les eco parròquies i què implica ser una eco
parròquia, però abans va parlar sobre tota la
problemàtica ecològica: canvi climàtic, residus,
contaminació, consumisme, reciclatge, etc.
Entre altres coses, una eco parròquia, hauria de
comptar amb plaques solars per poder abastir-se d’un tipus d’energia no contaminant. A
França i Bèlgica hi han experiències força reeixides. Al nostre país fa poc que hem començat,
però a Lleida hi ha una parròquia que ja compta

amb plaques solars. Després de fer la reunió de
grups i les conclusions els participants sortiren
entusiasmats i amb ganes de proposar-ho a les
seves parròquies.

LA VERITAT I LES FALSES NOTÍCIES
Dijous 2 de desembre vam poder gaudir de
la xerrada organitzada per la comissió de Fe
i Cultura i que portava per títol La Veritat i les
Falses Notícies. El conferenciant va ser en Joan
Albert Vicens, doctor en filosofia i professor de
la URL, que va fer una exposició amena, clara
i concisa sobre el tema de les fake news i la
postveritat.
Què és la veritat feta a mida? Quines són les
seves característiques? Com està relacionat
aquest fenomen amb els populismes i la invasió del màrqueting i la publicitat en el món de
la política? Quins són els mecanismes de l’autoengany? Quin paper hi juga internet en tot
això?.
Al llarg de 45 minuts el professor Albert va anar
presentant i explicant aquestes qüestions tan
actuals i que tots vivim cada dia. Acabà la presentació amb una reflexió sobre el paper que
té la veritat i com hem de batallar per ella i resguardar-la dels innumerables atacs que està
tenint en inferioritat de condicions: “La veritat
és una, les mentides, moltes”.
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curs bíblic. Tema: L’Apocalipsi.

CULTES
DIUMENGE III D’ADVENT. “GAUDETE”. 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
RECITAL DE POEMES DE NADAL. Diumenge
dia 12, a les 6 de la tarda, a l’església de la Puríssima, recital de poemes de Nadal de Carles
Torner, guanyador del premi Carles Riba de poesia i actualment director del Pen Club Internacional, acompanyat al clarinet per Oriol Romaní,
músic de jazz i música clàssica. Taquilla inversa.
Organitza la comissió de Fe i Cultura.
REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 13 , a
les 7 de la tarda reunió amb el grup Sant Mateu,
el mateix dia a les 8 del vespre, amb el grup Sant
Marc i dimarts 14, a 2/4 de 8 del vespre amb el
grup Sant Joan.
JUSTÍCIA I PAU. Reunió dilluns dia 13, a les 8
del vespre.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 16, a les 9 del vespre,

PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 18 de desembre,
a 2/4 de 6 de la tarda, se celebrarà la pregària
0-7 amb els més petits de la Parròquia. Explicarem el conte El trosset de llum que ens ensenya
l’autèntic esperit de Nadal, el de compartir amb
els altres tot allò que ens agrada i ens fa feliços.
CONCERT DE NADAL. Diumenge dia 19, a les
6 de la tarda, concert de Nadal a càrrec de la
Coral Ressò a l´Església.
JOGUINES. Ja podeu fer les vostres aportacions de joguines noves, llibres, material d’escriptori, o si ho preferiu, diners, que destinarem a
completar els lots que preparem per Nadal i Reis.
Esperem la vostra col·laboració. Moltes gràcies.
PARAULA I VIDA. Ja està a la venda Paraula i
Vida amb les lectures i comentaris de tot l’any
2022. Preu 3€
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Jo us batejo només amb aigua,
però ve el qui us batejarà
amb l’Esperit Sant i amb foc.
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CADA 3er DISSABTE DE MES, A 2/4 DE 6 DE LA TARDA (darrere l’altar)
CONTES, CANTS, PREGÀRIES, REFLEXIÓ I...
...DESPRÉS BERENAR I TERTÚLIA.
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