
Mn. Blai va ser ordenat fa 60 anys a la parrò-
quia de la Puríssima, per aquest motiu diven-
dres 14 de gener la missa vespertina de les 
8 va ser en acció de gràcies. Amics de Mn. 
Blai vinguts des de diferents punts del Vallès, 
simpatitzants i feligresos de la Puríssima van 

assistir-hi per felicitar-lo.
Recordem que Mn. Blai va ser rector durant 21 
anys de la parròquia de Sant Pere Octavià de 
Sant Cugat del Vallès. El 2018 va ser traslladat 
a Sabadell i actualment col·labora amb la par-
ròquia de Sant Fèlix.
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FESTA DE SANT ANTONI ABAT 2022

Aquest any degut a la pandèmia i les mesures 
sanitàries, a Sabadell no hi va haver Passada, 
però sí la benedicció dels animals a la Plaça Taulí 
ofi ciada per Mn. Joan Nadal. Després dels Tres 
Tombs que van fer a l’entorn de la plaça, cada 
colla va anar a missa; la Colla Vella a Sant Fèlix 
i la Jove a la Puríssima. En l’homilia Mn. Nadal 
explicà breument la vida de Sant Antoni. Ressal-
tà que era d’origen egipci i que als 18 anys se-

guint el consell evangèlic, ho donà tot als pobres 
i se n’anà al desert. Ben aviat tingué nombro-
sos deixebles atrets per la seva santedat. En les 
imatges que tenim del sant hi podem veure un 
porquet; diu la tradició que aquest porquet que 
Sant Antoni té als peus representa les temptaci-
ons que va haver de vèncer. També hi ha la cre-
ença que beneint els animals restaven protegits 
de les malalties i caigudes.
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JACINT VERDAGUER, UNA VIDA DE NOVEL·LA?

Àlvar Valls és l’autor de la més monumental bi-
ografi a novel·lada de Mossèn Cinto Verdaguer, 
fruit d’una dedicació diària de 4 o 5 hores de 
feina durant 15 anys. La comissió de Fe i Cultura 
va convidar-lo a presentar-la el dijous 20 de ge-
ner i realment va ser tot un privilegi poder assis-
tir a aquesta xerrada-col·loqui. L’autor explicà el 
procés creatiu de l’obra, la seva estructura i com 
ha tingut cura de la qualitat i varietat del llenguat-
ge emprat per tal de fer-lo digne de la fi gura del 
poeta de Folgueroles. També va donar una visió 
actualitzada i “en color” de Mn. Cinto, defi nint-lo 
com una personalitat amb molts registres i bàsi-
cament un rebel.

La xerrada es completà amb diversos textos 
de la novel·la que la Roser, la parella de l’autor 
i també documentalista, va llegir de manera ex-
traordinària.

Com sempre el torn fi nal de paraules va acabar 
d’aclarir dubtes i ampliar informacions, ja que 
molts dels presents havien llegit ja o estaven lle-
gint l’obra Entre l’Infern i la Glòria. Moltes gràcies 
Àlvar Valls i Roser per venir des d’Andorra en 
plena sisena onada de la pandèmia i per trans-
metre’ns la vostra passió per la fi gura de Verda-
guer. Gràcies també a la Fundació RAMAR pel 
suport donat a la realització d’aquest acte i a La 
Llar del Llibre per facilitar exemplars de la nove-
l·la que l’autor va signar a l’acabar.
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CONFIRMACIONS 2022

Dissabte 29 de gener tingué lloc a la nostra 
parròquia la Confi rmació d’un grup de 8 joves, 
tots ells estudiants de quart curs d’ESO. Aquest 
grup prové de la Catequesi de Postcomunió. La 
seva catequista és la Mercè Biosca que els ha 
acompanyat al llarg de varis anys fi ns rebre el 
sagrament de la Confi rmació.

S’inicià la missa amb unes paraules de la Mercè 
que serviren per entendre les siluetes que es tro-
baven a l’altar major:

Als peus de Maria veiem les siluetes de cada noi 
i noia del grup, amb el fons blanc que simbolit-
za la puresa que els donà en ser batejats i que 
els pares, familiars i catequistes, han mantingut 
amb una educació en un entorn de fe.

Al recés del diumenge abans de la confi rmació, 
es va fer una activitat d’art per mostrar que te-
nen l’Esperit de Déu dins seu, fruit de la iniciació 
familiar inicial, i l’acompanyament d’aquests úl-
tims cinc anys.

Aquest Esperit que senten present dins seu, 
l’han expressat plàsticament amb els colors 
vermell i groc, cada u amb el seu accent, el 
seu do, però tots cercant Déu, apropant-se a 
Jesús i amb actitud d’anar cap a l’altre i fer 
comunitat.

La celebració va ser presidida per Mons. Sal-
vador Cristau acompanyat del Secretari Cance-
ller Mn. Eduard Pire i Mn. Joan Nadal. Fou una 
eucaristia molt viscuda; tots els confi rmants hi 
intervingueren activament doncs havien prepa-
rat la celebració en un recés el cap de setma-
na anterior, tal com comentà la seva catequista 
a l’inici.

Durant l’homilia, el Sr. Bisbe remarcà la impor-
tància del compromís cristià: Pel sagrament de 
la Confi rmació rebem l’Esperit Sant amb més 
plenitud i aquest do de Déu no el podem des-
aprofi tar en bé nostre ni en bé de la humanitat. 
Després de la comunió tant el grup de confi r-
mants com el grup de pares llegiren els respec-
tius manifestos en els quals expressaven el seu 
compromís i agraïment.
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CELEBRACIÓ DE LA PRESA DE POSSESSIÓ CANÒNICA
DEL NOU BISBE DE TERRASSA SALVADOR CRISTAU COLL

Amb el lema episcopal Scio enim cui credidi, 
és a dir, sé de qui m’he de refi ar (2Tm 1,12), 
dissabte 5 de febrer, a les 11 del matí, Mons. 
Salvador Cristau Coll prengué possessió canò-
nica com a Bisbe de la Seu de Terrassa a la Ca-
tedral Basílica del Sant Esperit. A la celebració 
hi assistiren Cardenals, Arquebisbes, Bisbes, un 
notable nombre de preveres i representants de 
diferents entitats del Bisbat.

L’acte s’inicià amb el ritus d’entrada a la cate-
dral, és a dir la trobada entre el Nunci Apostòlic, 
l’Arquebisbe metropolità de Barcelona i el Bisbe 
electe de Terrassa, tot seguit es va fer la presen-
tació del Bisbe al Clergat de la Catedral, entrada 
solemne a l’església, pregària en silenci, profes-
sió de fe i jurament del càrrec a la sagristia.

Tot va estar molt curosament organitzat. Es clo-
gué amb el cant a la Mare de Déu de la Salut, 
patrona del bisbat.
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LA FESTA DE LA CANDELERA

La festa de la Presentació del Senyor, conegu-
da popularment com a festa de la Candelera, 
gaudeix de molt bona salut, és a dir que comp-
ta amb un índex de participació considerable. 
Aquesta eucaristía té un caire senzill, barreja de 
litúrgia i tradició. Van ajudar amb els cants en 
Toni Térmens i Maite Torres a l’orgue. Un cop 
beneïdes i enceses les candeles, començà la 
processó vers l’altar; un signe que vol recordar 
que els ancians Simeó i Anna anaren a l’encon-

tre del Senyor.
Però la Candelera a la nostra parròquia no no-
més se celebra amb els adults sinó també amb 
els infants de la catequesi familiar el dia que te-
nen trobada; per tant uns grups la celebren en 
dilluns i els altres en dimarts. L’esquema de la 
celebració és el mateix que el dels adults. Des-
prés, com diu la tradició, els infants van desmun-
tar els pessebres dels altars laterals que havien 
fet abans de Nadal.
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ÈTICA I VACUNES

Dijous 10 de febrer, Llorenç Puig, jesuïta i profes-
sor d’ètica del cristianisme a la Universitat Ra-
mon Llull, vingué a parlar-nos d’ètica i vacunes. 
Mitjançant un PowerPoint anà fent un resum de 
la situació pandèmica, del què hem après i del 
què ens hem fi at. Explicà que han corregut mol-
tes fake news a través de WhatsApp; notícies 
no contrastades que han fet més mal que bé. 
Aconsellà ser curosos a l’hora de compartir se-
gons quin tipus d’informacions. També parlà una 
mica dels tipus de vacunes; tots sembla que en 
aquests moments haguem esdevingut experts 
amb el tema vacunes —digué—, fi ns el punt de 

SORTIR DE LA PRESÓ, UNA AVENTURA INCERTA

El passat dijous 3 de febrer, a l’auditori Mn. Joan 
Nonell , la Comissió de Justícia i Pau de Sabadell 
va organitzar la presentació del llibre Sortir de la 
presó, una aventura incerta. Voluntariat peniten-
ciari, valor de la societat. L’obra, amb pròleg de 
l’Arcadi Oliveres, ha estat elaborada i coordina-
da per quatre persones voluntàries de Justícia i 
Pau, recollint testimonis i experiències d’alguns 
dels 70 voluntaris de presons de la Comissió de 
Presons de Justícia i Pau. En l’acte hi van parlar 
dos dels autors i voluntaris, Roser Garcia i Juli 
de Nadal, i també Josep M Muñoz, voluntari de 
presons de Sabadell.

El món de les presons és força desconegut. El 
llibre parla de com viuen la presó homes i dones, 
com s’organitzen la vida, quin són els seus sen-
timents, les seves necessitats i els seus anhels... 
I sobretot dels problemes que troben en el mo-
ment crucial de sortir i incorporar-se novament 
a la societat. Els voluntaris del programa Suport
tenen la tasca d’ajudar i acompanyar aquestes 
persones durant aquest difícil trànsit. Es trac-
ta d’una realitat dura, que revela les mancan-
ces del sistema penitenciari i de la societat per 
afrontar la reinserció.

Per ajudar aquestes persones calen dos requi-
sits: voluntat per al canvi i una mà amiga que els 
ajudi. Es tracta de donar-los eines per ajudar-los 
a afrontar la realitat, perquè puguin surar en el 
món que es trobaran en sortir de la presó. És 
important oferir esperança. Generalment és la 

primera vegada que algú els escolta, els acom-
panya, els dóna afecte. Sovint no n’han gaudit 
mai abans. Per a molts interns, els voluntaris 
són l’única experiència d’amistat humana i d’es-
perança.

El llibre convida a la solidaritat i a la comprensió. 
És important que canviem la mirada envers els 
delinqüents. Com diu al llibre un dels voluntaris, 
explicant la por del primer cop que entrava a la 
presó: Et sents vulnerable enmig de presos que 
et miren des de la distància. Portes un distintiu 
groc penjat al coll amb una V de voluntari. Tot els 
prejudicis apareixen en aquell moment en què 
tots els interns del mòdul et travessen amb la 
mirada i et preguntes què diantre hi fas enmig 
d’aquella gent. En el meu cas, es tractava del fet 
de sentir-me interpel·lat cada vegada que escol-
tava l’Evangeli de Sant Marc quan diu “era a la 
presó, i vinguéreu a veure’m...”. Doncs bé, allà 
era jo.
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que moltes persones es veien amb cor d’escollir 
si volia Pfi zer, AstraZeneca o Jansen. Davant tot 
aquest panorama i tal com han anat les coses 
es va anar coent un clima d’incerteses afegides 
a les que ja estàvem vivint i sorgiren grups de 
persones negacionistes que s’oposaven a les 
vacunes, a les mascaretes, etc. Persones que 
a més reivindicaven la llibertat d’escollir si va-
cunar-se o no. Tot i que sembla que la situa-
ció ha millorat perquè gràcies a les vacunes la 
simptomatologia de la variant òmicron ha estat 
més lleu. El pare Llorenç suggerí que potser les 
mesures que obligaven a la vacunació no havien 
estat del tot encertades i que valia més convèn-
cer que vèncer i fer veure a les persones la ne-
cessitat de la vacuna.
Es clogué amb un torn obert de preguntes. 

MISSES DE LA CATEQUESI FAMILIAR

Cada mes el grups de catequesi celebren una 
missa familiar. Dissabte dia 5 de febrer hi ha-
gué una eucaristia amb els grups de segon en 
la que es va treballar el tema dels sagraments. 
Els infants posaren en un plafó, situat a l’altar 
major, les diferents imatges dels sagraments 
amb el comentari corresponent.

Dissabte dia 12 de febrer van ser els grups de 
primer curs que van celebrar l’eucaristia en la 
que es va intentar respondre a la pregunta que 
fa Jesús als apòstols: I vosaltres, qui dieu que 
sóc?.Els infants anaren explicant qui era Jesús 
i tot el que sabem d’Ell a partir dels evangelis.
Ambdues celebracions foren molt participati-
ves, gràcies a l’actitud motivadora de les ca-
tequistes i a la bona resposta d’infants i pares.
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XERRADA AUDIOVISUAL.
VIATGE A LES TRADICIONS ANCESTRALS DE BENIN I BURKINA FASO

Dijous 17 de febrer a l’Auditori Mn. Joan Nonell 
es presentà el llibre La Kora i el Griot, el darrer 
llibre de Conxita Tarruell.

Començà l’acte amb unes paraules de Mn. 
Joan Nadal qui va fer una breu introducció par-
lant del lligam de l’autora amb la parròquia de la 
Puríssima. Tot seguit Núria Crespo, comentà el 
signifi cat del títol i també destacà els temes més 
rellevants del llibre.

Conxita Tarruell i Rosa Pi ,que ha escrit dos con-
tes, exposaren els motius que les va portar a 
viatjar a Benín i Burkina Faso. Parlaren de les ex-
periències viscudes, acompanyades d’imatges 
que ajudaren al públic a endinsar-se en aquests 
països.

Es clogué l’acte amb la signatura de llibres per 
part de l’autora. El públic també tingué ocasió 
de comentar alguns punts de la xerrada amb les 
autores. Tot plegat va ser molt enriquidor.

CONFERÈNCIA SOBRE LA SINODALITAT

La parròquia va convidar a Mn. David Abadies 
dimarts 15 de febrer per parlar del signifi cat i 
implicacions que per als creients ha de tenir 
el nou Sínode 2021-2023. “Cap una Església 
Sinodal” convocat pel Papa Francesc. Com a 
bon expert en Història de l’Església, Mn. Aba-
dias va fer un repàs del que signifi quen els 
conceptes grecs “sínode” i “sinodal”, sinònims 
de la seva més coneguda versió llatina “conci-
li”. Els sínodes (o trobades de cristians per ca-
minar junts) no són una novetat en l’església i 
així com hi ha hagut en els darrers 2022 anys 
21 Concilis, de sínodes n’hi ha hagut moltís-

sims més. Podríem dir que mentre un Concili 
és una trobada universal, el Sínode té un caire 
més local. Però en ambdós casos la idea de 
base és que els creients es troben per parlar 
de temes de fe i d’Església, intercanviar opi-
nions i trobar entre tots nous i millors camins 
per a poder seguir caminant plegats. Això és 
el que ens demana ara el Papa Francesc i que 
ben aviat començarem a treballar a nivell par-
roquial: ens proposa 10 temes i vàries pregun-
tes sobre cada tema per tal que els fi dels els 
refl exionem i aportem el nostre coneixement i 
experiència.
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TRANSVERSALITAT

Equip de Catequistes

En temps de COVID la catequesi d’ini-
ciació a la Parròquia de la Puríssima, no 
s’ha aturat. Els nens i nenes han rebut el 
Bateig, s’ha enviat material per treballar 
la pregària de 0 a 7 o s’ha fet pregària 
presencial, han fet la preparació per par-
ticipar a la taula de l’Eucaristia i primeres 
comunions, i hi ha hagut preparació pel 
sagrament de la Confi rmació i confi rma-
cions.

Mn. Joan Nadal i l’equip de primeres co-
munions van qüestionar-se oferir post-
comunió als que havien fet la primera 
comunió durant pandèmia i el confi na-
ment. Van incloure en el projecte als que 
acompanyen adolescents i joves. S’hi va 
implicar el grup d’universitaris i la secre-
taria. I la Sra. Mònica, que va acceptar 
acompanyar el nou grup.

El projecte va anar prenent cos i es va fer 
una convocatòria per participar en una 
activitat/gimcana de camí de fe, que es 
va dur a terme a fi nals de febrer. L’objec-
tiu era fer present el camí de fe fet i oferir 
continuïtat fent un nou grup de postco-
munió.

La resposta va ser fabulosa; van respon-
dre més de divuit nois i noies. Van parti-
cipar a la gimcana, preparada amb molt 
d’enginy pels universitaris. Van haver de 
passar les proves al Baptisteri, l’Altar i el 
Santíssim, resolent la prova fi nal i amb el 
desig de fer grup de catequesi de post-
comunió.

Malgrat els obstacles, hi ha famílies que 
al seu projecte vital hi inclouen la fe i la 
cerca de Jesús com a motor i impuls. 
I proposen a llurs fi lls/es, apropar-se a 
l’evangeli i conrear la interioritat en grup, 
en comunitat per fer créixer aquesta fe.

En mig de tot, Déu continua alenant, en-
viant el seu Esperit: perquè ens ompli i 
guiï per realitzar el seu somni: el Regne.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III DE QUARESMA. Missa de vigí-
lia, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa 
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del mig-
dia 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.

Si no us convertiu,
tots acabareu igual.

Lc 13,1-9

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 21, 
a les 7 de la tarda, trobada amb el grup Sant 
Mateu i el mateix dia a les 8 del vespre amb el 
grup Sant Marc. Dimarts dia 22, a 2/4 de 8 del 
vespre, trobada amb el grup Sant Joan.

PELEGRINATGE PARROQUIAL D’ESTIU. To-
tes les persones interessades poden passar ja 
pel despatx a recollir la fi txa d’inscripció.

VOLS PARTICIPAR EN EL SÍNODE CONVO-
CAT PEL PAPA FRANCESC PER FER UNA 
ESGLÉSIA MÉS PARTICIPATIVA? Tots els que 
hi estigueu interessats podeu apuntar-vos al 
despatx parroquial indicant quin dia us va millor. 
Els dies escollits per la consulta seran els dime-
cres i divendres a les 6 de la tarda. Les properes 
trobades seran el 23 de març i 25.

VIA CRUCIS. Recordem que cada divendres de 
Quaresma es farà Via Crucis a 2/4 de 8 del ves-
pre.

COL·LABORA AMB L’EMERGÈNCIA 
D’UCRAÏNA. Càritas Diocesana ha obert dife-
rents comptes; un per ajudar als refugiats que 
arriben d’Ucraïna. També, si ho preferiu podeu 
fer un Bizum al 33432. El número de compte en 
aquest cas és de Fiare (banca ètica) ES05 1550 
0001 2800 0193 5626. Per ajuda internacional 
podeu fer un Bizum al 00089 o bé un ingrés 
al número de compte de La Caixa ES31 2100 
5731 7502 0026 6218 o al compte del Banc 
Santander ES88 0049 6791 7121 1600 9428.


