
La celebració de la festa s’inicià amb la vet-
lla de pregària del dia 7 a càrrec de la monja 
Benedictina Regina Goberna. Una gran sort i 
tot un privilegi poder comptar amb la seva pre-
sencià.

Goberna dividí la pregària en quatre parts, les 
dues primeres feien referència a L´Anunciació. 
En la tercera va comentar el Salm 130 “Em 
mantinc en la pau, tinc l`ànima serena; com un 
infant a la falda de la mare...” i en l´ultima ens 
convidà a tenir una autèntica devoció a Maria, 
no externament sinó des de dintre del cor. En 
cada part anava fent un seguit de preguntes 
incisives com: ¿Creiem realment que Déu ha-
bita entre nosaltres? ¿Som humils davant del 
misteri de Déu? ¿Creiem que podem canviar?. 
Clogué amb aquest pregunta: El que és im-
possible per l´home és possible per Déu?.

Certament un bon començament i una bona 
preparació per la festa del dia 8, dia de la Pu-
ríssima. La missa Solemne va ser a les 12 del 
migdia i va estar presidida per Mn. Joan Na-
dal, rector de la parròquia i concelebrada pels 
pares escolapis Josep Maria Balcells i Quim 
Carol, comptà també amb l´ajuda del diaca 
permanent Carles Campins. En l’homilia Mn. 
Joan Nadal va remarcar la fi gura de Maria com 
esperança i llum del poble cristià. Maria hauria 
d’il·luminar la nostra vida igual com l’estrella 
que s’il·luminarà avui al temple de la Sagrada 
Família i que donarà llum a tota la ciutat de 
Barcelona —digué. Els cants van estar dirigits 
per Salvador Soley i el grup de cantaires per 
Antoni Térmens acompanyats a l’orgue per 
Maite Torras.
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Acabada la missa hi hagué la inauguració de 
l’exposició dels esbossos religiosos del pintor 
Fidel Trias, esbossos que la família ha donat a 
la nostra parròquia. S’inicià amb un petit con-
cert que va córrer a càrrec dels músics Francesc 
Pareja, guitarra clàssica, i de Guillem Pareja, al 
violoncel. A la inauguració hi assistiren l’esposa 
del pintor i la seva fi lla Margarita, així com altres 
familiars.

Sobre 2/4 de 2 hi hagué la tradicional ballada de 
sardanes a Via Massagué a càrrec de la Cobla 
Sabadell.

Va ser una festa viscuda i de la que se’n fa una 
valoració molt positiva, tot i que es va trobar a 
faltar el dinar de germanor que es va suspendre 
per tota la situació pandèmica. Tenim l’esperan-
ça de poder-lo fer l’any vinent.

Com sempre agrair des de la parròquia l’esforç i 
dedicació de tots els voluntaris i voluntàries que 
van fer possible aquesta festa nostra tan entra-
nyable.
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NADALET TOUR 21

Divendres 10 de desembre, a 2/4 de 9 del ves-
pre, tingué lloc a l’absis de la parròquia de la 
Puríssima un concert de Nadal a càrrec del grup 
Nadalet.

En un clima càlid i als peus de la Mare de Déu, 
Mn. Jordi Tres, membre del grup, va adreçar 
unes paraules al públic i tot seguit iniciaren el 
concert pròpiament dit. La majoria de temes in-
terpretats eren propis, però també n’hi van ha-
ver de populars. Com a temes propis vam poder 
escoltar, entre altres, Nadalet, basat en el Fum, 
Fum, Fum, Xarrampim en el Petit Vailet, A Bet-

hlem, en el Rabadà... No podia faltar com a can-
çó tradicional catalana La Mare de Déu.

El grup està format per Mn. Jordi Tres Bosch, 
Mn. Txema Cot del Valle, Enric Mas Pascual, 
Aina Rossell Geli i Jordi Macià Cid, tot i que en-
tre el públic hi havia Jaume Busoms al qui van 
convidar a cantar alguna peça amb ells. Aquest 
grup va néixer amb l’objectiu de fer una cate-
quesi musical en alguna parròquia ja que per a 
ells Jesús continua essent l’eix central de la vida. 
Tot els components són gent de parròquia i que 
s’estima l’Església.

RECITAL DE POESIA

El passat diumenge 12 de desembre el poeta 
Carles Torner i el clarinetista Oriol Romaní van 
presentar a l’església de la Puríssima el recital 
Hi ha novetat!, al voltant de les nadales que els 
últims anys el poeta ha anat fent pels seus fami-
liars i amics i que fi nalment han quedat recollides 
en el llibre Vint-i-set Nadals i un rei.

La bona poesia ha de ser recitada en veu alta 
per tal de poder gaudir de la potència, del ritme 
de les frases i de la musicalitat de les paraules. 
Torner sap com fer-ho i aconsegueix emocionar 
(no tots els poetes són bons rapsodes!). Si hi 
afegim l’extraordinària actuació del clarinetista 
Oriol Romaní que anà acompanyant les nadales 
amb peces escollides de Bach, blues i jazz, na-
dales tradicionals i improvisacions inspirades 
pels poemes, el conjunt del recital esdevé me-
morable i així ho va evidenciar el públic assistent 
amb els seus comentaris i aplaudiments.

A l’acabar, Carles Torner es va prestar a signar 
el llibre a tothom que li demanà. De ben segur 
molts d’aquests poemes han servit per felicitar 
les festes de Nadal d’enguany a amics i familiars 
de molts parroquians.
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CATEQUESI FAMILIAR

Dilluns 13 de desembre, festivitat de Santa Llú-
cia i dimarts 14, els infants de la catequesi fami-
liar van celebrar la festa de la Puríssima amb una 
pregària a l’església; pregària que va consistir en 
recordar els principals fets de la vida de Maria: 

Anunciació, Naixement, Adoració dels Pastors i 
Acompanyament a Jesús en el moment de la 
seva mort. Va ser una celebració molt bonica 
adreçada als infants. Acabada la pregària es van 
posar a fer els pessebre als altars laterals.
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MENCIÓ HONORÍFICA A ANNA M. CASANOVAS

Cada any Càritas Sabadell fa una menció honorí-
fi ca per destacar la tasca de voluntaris i voluntà-
ries. Aquest 2021 es va concedir a Anna M. Ca-
sanovas encarregada del Rebost de la Puríssima.

El dia 15 de desembre, dins una celebració euca-
rística a l’església de Sant Oleguer presidida pel 
Bisbe de Terrassa Salvador Cristau, es va fer el lliu-
rament d’una creu de fusta com a reconeixement 
i agraïment dels molts anys que l’Anna M. ha estat 
de manera constant i fi del al capdavant del nostre 
rebost parroquial. La més sincera felicitació.

CONCERT SOLIDARI DE NADAL DE LA CORAL RESSÒ A LA PURÍSSIMA

Sota la direcció de Miquel Garcia Gomà, la coral 
Ressò va fer diumenge 19 de desembre un con-
cert de nadales solidari amb la Marató de Tv3 a 
l’església de la Puríssima.

Mn. Joan Nadal va donar la benvinguda a tot-
hom i tot seguit un dels membres de la Coral 
presentà el programa: Us oferirem un repertori 
de villancets d’estils variats i d`èpoques diver-
ses; el més antic data del 1640 i el més nou del 
2009. Són cançons tradicionals catalanes de 
Nadal, cançons d’amor o humanitàries d’arreu 
que han esdevingut himnes nadalencs i nadales 
amb arrels gregorianes.

El director anava presentant cada cançó. Els 
temes interpretats van ser, entre altres, Nadala 
de les campanes, cançó popular d’Ucraïna del 
1914; lletra i música són el soroll de les cam-
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panes que anuncien Nadal. El Noi de la mare, 
cançó de bressol popular catalana. Cantique de 
Noël que es va estrenar el 1843. Adeste Fide-
les, possiblement la més antiga; la lletra convida 
els fi dels a anar a Betlem per adorar el Salvador 
acabat de néixer. Quan somrius, la més recent.

Va ser una vetllada agradable que va ajudar a pre-
parar l’esperit nadalenc. La coral agraeix la so-
lidaritat del públic que amb la seves aportacions 
voluntàries (“taquilla inversa”) va fer possible un 
donatiu generós destinat a les malalties mentals.

MN. JOAN PARLA DEL NADAL A RÀDIO SABADELL

Des de Ràdio Sabadell van convocar a Mn. Joan, 
rector de la parròquia de la Puríssima, per parlar 
del sentit de la festa de Nadal. Mn. Joan explicà 
que el sentit primer és recordar el naixement de 
Jesús, que no és un nounat qualsevol, sinó el 
Fill de Déu. Explicà que el Nadal es començà 
a celebrar a nivell de tota la cristiandat a partir 
del segle IV. Va costar decidir una data concreta 
perquè els cristians d’orient i els d’occident no 
es posaven d’acord, fi nalment el dia escollit va 
ser el 25 de desembre per coincidir amb el sols-
tici d’hivern; moment en que els dies comencen 
a ser més llargs, això vol tenir una relació simbò-
lica amb Jesús que és la Llum del món.

Durant l’entrevista també li van preguntar d’on 
venia el nom de Missa del Gall, Mn. Joan res-
pongué que la missa se celebrava a les 12 de 
la nit i després es feia cagar el tió, es cantaven 
nadales i s’acabava amb un ressopó i en alguns 
casos s’allarga tot plegat fi ns la matinada, fi ns 
que cantava el gall.

Finalment li van preguntar sobre la litúrgia de 
Nadal i si la missa tenia una format diferent a 
la resta de celebracions. És una missa en for-
mat normal, però amb l’adoració al nen Jesús, el 
Pregó de Nadal i els cants que són pròpiament 
nadalencs.
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RECOLLIDA D’ALIMENTS PEL REBOST PARROQUIAL

Abans de Nadal, gràcies a la col·laboració de tots 
els feligresos i de l’Escola del Carme, el col·le-
gi Sagrada Família, les Escolàpies i l’escola Ra-
mar vam aconseguir emplenar el rebost par-
roquial d’aliments bàsics i així poder cobrir les 

festes de Nadal de famílies desfavorides econò-
micament. La parròquia n’acull, quinzenalment, 
unes 30; pràcticament totes elles amb infants. 
Entre tots hem fet possible el lema de Càritas 
d’aquest any Nadal a cada Portal.
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LA CAMPANYA DE JOGUINES 2021

Fa ja alguns anys i organitzat per Ràdio Bar-
celona es recollien joguines amb el lema: Cap 
nen sense joguines. Aquest és també el lema 
de la comissió de joguines de la parròquia. 
Cap nen sense joguines a Sabadell. Enguany 
ha estat una campanya molt exitosa doncs 
s’ha aconseguit arribar a tots els nens i ne-

nes de la ciutat. S’han repartit més de 1000 
joguines a la Creu Roja. Altres a les botigues 
de segona mà que Càritas té a Ca n’Oriac i a 
la Creu de Barberà. També s’han repartit jo-
guines a infants de famílies amb situació eco-
nòmica desfavorida i que s’ajuden de manera 
habitual des del rebost de la nostra parròquia.
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MISSA DEL POLLET

Divendres 24, a les 7 de la tarda tingué lloc per 
primera vegada a la parròquia “La Missa del 
Pollet”, una missa pensada per a infants tant 
per l’horari com per la pedagogia de la missa. 
Fa molts anys que la “Missa del Pollet” se ce-
lebrava a l´Escola del Carme, però aquest any 
es va decidir fer-la a la Puríssima i oberta a tot-
hom. L’organització va anar a càrrec de l’equip 
de pastoral de l’escola, així com els cants.

Realment podem dir que va ser tot un èxit amb 
una notable participació. Es llegiren les lectures 

que corresponen a la missa del Gall. Mn. Joan 
en la seva homilia va fer veure la necessitat de 
ser positius i esperançats malgrat la situació de 
Covid que vivim.

Com és tradició es va fer l’adoració al nen Je-
sús però sense besar-lo. Els infants anaven 
passant per davant tot fent una inclinació com 
a signe de respecte.

Durant la celebració es cantaren les tradicio-
nals nadales. 
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MISSA DEL GALL

Enguany la missa del Gall es va haver de tor-
nar a avançar; enlloc de fer-se a les 12 de la 
nit com estava previst es va haver de fer a les 
11 per tal de poder respectar el toc de que-
da. Aquesta missa és una missa molt popular 
i en la que hi participa una representació de 
diferents grups i comissions de la parròquia, 
com ara monitors del grup d’esplai La Trepa, 
catequistes i altres. El grup de músics, com 

sempre, a punt per ajudar-nos a aprofundir i 
a viure la litúrgia a partir d’un repertori de na-
dales tradicionals prou conegudes de tots.
Malgrat la pandèmia Mn. Joan, en l’homilia, va 
fer èmfasi en l’esperança i l’alegria que repre-
senta la vinguda de Jesús; una esperança que 
cal que tots els cristians intentem transmetre 
al nostre entorn més proper, familiars, veïns, 
companys de treball,etc.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE, FESTIVITAT DEL BAPTISME 
DEL SENYOR. 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.

Jesús fou batejat,
mentre pregava, s’obrí el cel.

Lc 3, 15-16, 21-22

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 10, a 
les 7 de la tarda, reunió amb el grup Sant Mateu 
i a les 8 del vespre amb el grup Sant Marc. Di-
marts dia 11, a 2/4 de 8 del vespre amb el grup 
Sant Joan.

FE I CULTURA. Dijous dia 13, a 2/4 de 9 del 
vespre, reunió d’aquesta comissió.

JUSTÍCIA I PAU. Dissabte dia 15, al matí, tro-
bada dels diferents grups de la delegació de 
Barcelona als nostres locals parroquials.

PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 15, ens trobarem 
a les 2/4 de 6 de la tarda al presbiteri per ce-
lebrar amb els més menuts de la parròquia la 
pregària d’aquest mes. Explicarem la història del 
Petit Avet per aprendre a valorar-nos i a ser feli-
ços tal com som. Us animem a venir-hi amb els 
nens i nenes de la vostra família i entorn proper.

JACINT VERDAGUER, UNA VIDA DE NO-
VEL·LA? Si les mesures sanitàries i la pandèmia 
ens ho permeten, dijous 20 de gener de 2022, a 
2/4 de 8 del vespre i a l’auditori Mn. Joan Nonell, 
l’escriptor, poeta, traductor i periodista Àlvar 
Valls, autor de la novel·la Entre l’Infern i la Glòria, 
una monumental biografi a novel·lada de Jacint 
Verdaguer, guanyadora del Premi Crexells, farà 
una xerrada-col·loqui sobre aquesta obra i la fi -
gura de Mn. Cinto. Organitza la comissió de Fe 
i Cultura.


