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VIDA DE LA COMUNITAT

DE LAIC A LAIC. JESÚS: EN PARLEM?
Albert García

Amb la finalitat d’acostar el missatge de Jesús
tant entre persones cristianes practicants o no,
com a no cristianes, s’ha creat recentment un
nou grup parroquial que inspirant-se en la metodologia de les parelles lingüístiques, proposa dur
a terme l’activitat de parelles de laic/a a laic/a,
amb el nom de Jesús: en parlem?.
Les persones interessades prèvia inscripció al
canals oferts, se les posarà en contacte amb un
altre laic o laica acompanyant, a proposta de la
comissió organitzadora i autoritzada pel rector
de la parròquia.
El lloc de trobada i l’hora serà a convenir entre
les dues persones a parlar. Igualment la periodicitat, proposant-se en principi sigui quinzenalment, d’una hora de durada i en períodes de 3
mesos.
S’acollirà a tothom amb respecte i llibertat de
pensament i opinió, amb l’únic objectiu d’arribar
a conèixer el nucli del missatge de Jesús, sense
coaccions ni proselitisme de grup, de manera
personal i gratuïta, de forma creïble i intel·ligible
als homes i dones del segle XXI.
Aquesta iniciativa va adreçada a:
• Cristians amb dubtes i inquietuds sobre
Déu, Jesús, l’Església..., i desitgin parlar-ne.
• No creients que tenen interès o curiositat
pel nucli central de la vida i predicació de
Jesús.
• Els qui van perdre la fe en la tradició, però
els ressona la seva espiritualitat.

•
•

Els qui pensen que no tenen temps de formar part de cap grup o comunitat.
Persones que busquen una porta d’escolta
o fraternitat.

Es tracta més que d’un nou grup, de crear un
servei o activitat a la parròquia que sigui transversal, obert també a persones d’altres grups
amb voluntat d’aprofundiment en la persona i
missatge de Jesús.
Per a les persones interessades a més dels canals habituals, la parròquia ha posat un e-mail a
la seva disposició:
enparlem@purissimasabadell.org
Esperem tingui una bona acollida per part de
tothom.

CULTES
DIUMENGE IV DE QUARESMA. 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 28, a
1/4 de 7 de la tarda trobada del grup Sant Pau,
i el mateix dia, a 2/4 de 8 del vespre del grup
Sant Lluc.
VIDA CREIXENT. Dimarts dia 29, a les 6 de
la tarda, trobada mensual del grup parroquial
d’aquest moviment. Obert a tothom.
SEGONA XERRADA DEL CICLE QUAN L’ART
ESDEVÉ PREGÀRIA. CANT GREGORIÀ I
PREGÀRIA. Dijous dia 31, a 2/4 de 8 del vespre, Joan Josep Monferrer, llicenciat en Teologia,
Filologia Francesa i estudiós del Cant Gregorià,
farà una xerrada-audició sobre el Cant Gregorià
i la Pregària. Lloc: Auditori Mn. Joan Nonell. Organitza la comissió de Fe i Cultura.
SOPAR DE LA FAM. El divendres 1 d’abril , a
les 8 del vespre, a l’auditori parroquial Mn. Joan
Nonell, xerrada Salvant vides al Mediterrani,
amb el testimoni d’Ángeles Schjaer, infermera i
col·laboradora d’Open Arms, organització que
té com a missió protegir amb la seva presència
en el mar les persones que intenten arribar a Europa fugint de conﬂictes bèl·lics, de la persecució o de la pobresa.
En acabat de la xerrada, Sopar de la fam. Els
diners que es recullin es destinaran íntegrament
a Open Arms.

CINQUENA TROBADA DE PARRÒQUIES.
Dissabte 2 d’abril , al Santuari de la Mare de Déu
de la Salut, se celebrarà la cinquena Trobada Arxiprestal de Parròquies en la ques es treballarà el
tema Caminar Junts. Presentarà i ens ajudarà a
la reﬂexió Mn. Jordi Tres. A les 2/4 de 10 inscripció i acollida. Acabarà a les 2. Donatiu 2 euros.
PREGÀRIA PER LA PAU AMB CANTS DE
TAIZÈ. Dimecres dia 6 d’abril, a 2/4 de 9 del
vespre Pregària per la Pau a la parròquia de la
Puríssima.
COL·LABORA AMB L’EMERGÈNCIA D’UCRAÏNA. Càritas Diocesana ha obert diferents
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.
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Aquest ﬁll meu que donava per mort,
ha tornat viu;
ja el donava per perdut i l’hem retrobat.
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