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CERÀMICA I PREGÀRIA
La comissió de Fe i Cultura va preparar pel segon trimestre un cicle de xerrades sota el títol
genèric de Quan l’Art esdevé Pregària, que
dóna continuïtat al cicle de Fe i Ciència que es
va fer durant la celebració dels 150 anys de la
parròquia.
La primera de les xerrades previstes ha estat la
de Ceràmica i Pregaria a càrrec de la Germana
Regina Goberna, monja del Monestir de Sant
Benet de Montserrat. La Germana Regina va
començar parlant de què era per a ella la pregària i com la pregària, amb totes les mancances
i dificultats que ens pugui representar, acaba
sempre acostant-nos a Déu, un Déu que ella va

equiparar única i senzillament amb l’Amor total
i absolut. Ens va parlar també de la història del
taller de ceràmica del Monestir de Sant Benet
que la Regina i una altra germana van posar en
marxa ara fa ja més de 57 anys. I en aquest treball que és a la vegada una tasca manual i artística han aconseguit un veritable apropament
a la bellesa i l’harmonia que a la vegada és un
apropament a la Bellesa i Harmonia de Déu. El
torn de paraules fou força animat, gràcies al tarannà positiu de la Germana Regina que és una
gran comunicadora. Al final es varen poder adquirir peces de ceràmica de Sant Benet així com
alguns dels llibres publicats per la nostra convidada que amablement va dedicar i signar.

APORTACIÓ DE JOGUINES A UCRAÏNA
DES DE LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA
Des de la parròquia de la Puríssima es van enviar
a Ucraïna un total de mil unitats, entre joguines
noves i de segona mà, distribuïdes en 82 caixes.
La comissió està molt contenta d’haver pogut
col·laborar aportant joguines recollides durant
tot l’any més enllà de la ciutat de Sabadell arribant on faci falta per ajudar als infants a ser una
mica més feliços malgrat circumstàncies i situacions adverses. Membres de l’equip Blue Force de l’Associació de Policies CCA COPLAND
les van venir a recollir dimecres 10 de març al
matí, les van carregar a la furgoneta per fer-ne el
trasllat fins Ucraïna. Es té constància de que les
joguines van arribar al seu destí.
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INICI DE LA QUARESMA
Durant el mes de gener el Papa Francesc va fer
públic el seu missatge per aquesta Quaresma:
No ens cansem de fer el bé a tothom. Ja sabem
que la Quaresma és un temps idoni per a renovar-nos personal i comunitàriament. La litúrgia
és rica i ajuda. Per això a la nostra parròquia el
cos de Portants del Crist de la Bona Mort uns
dies abans preparà amb dedicació i devoció tot
el necessari pel Via Crucis dels divendres; moment per al recolliment i la reflexió.

També els grups de catequesi familiar van treballar la Quaresma mitjançant les celebracions de
l’eucaristia dels dissabtes i les trobades setmanals amb els seus catequistes.
El Grup de Justícia i Pau cada cap de setmana
deixà uns escrits de reflexió a les entrades de
l’església i posà a la venda llibres de segona mà
de temes religiosos a preu simbòlic per motivar
l’almoina i el reciclatge.
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PREGÀRIA PER LA PAU AMB CANTS DE TAIZÉ
A LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA
Grup de pregària
Amb l’inici de la guerra a Ucraïna, des del grup
de pregària estil Taizè de la Parròquia va néixer
la iniciativa de fer un pregària per a la Pau amb
cants de Taizè, que es va dur a terme el dimecres 9 de març a les 20.30h darrera l’altar de
l’església, que és on ens hem anat reunint els
dimecres des de la pandèmia.
Per sorpresa nostra, ens vam aplegar unes cinquanta persones, la majoria d’altres parròquies.
Hi van haver alguns detalls amb els colors de la
bandera d’Ucraïna, moltes espelmes, una petita
imatge del germà Roger. Ens van ajudar també
a aprofundir en aquesta atmosfera que es respirava del desig de Pau.

zilla i espontània iniciativa que va agradar força.
També es va llegir una oració del germà Alois de
Taizé durant l’estona de les pregàries.
Abans del silenci vam llegir aquestes profundes
paraules Esperit Sant, condueix-nos cap a tu en
tot moment. Tan sovint ens oblidem que ens habites,que pregues en nosaltres, que tu estimes
en nosaltres. La teva presència en nosaltres és
confiança i continu perdó.
Us convidem a les properes pregàries per a la
Pau, que se celebraran un dimecres al mes, a
2/4 de 9 del vespre.
Units en la pregària.

Va ser una pregària senzilla i alhora molt viscuda
amb cants de Taizé. L’anhel de pau que es respirava a l’ambient, impregnava tota l’atmosfera
d’una presència molt especial. La pregària constava d’un escrit de reflexió, petits fragments de
l’Evangeli, alguns fragments de la carta de Taizé
Cap a un futur de pau i un poema anomenat
Fes-me un instrument de la teva pau, on cada
frase va ser llegida a l’uníson per tots els que en
formàvem part i fent una pausa al final, per fer
una inspiració profunda. Inspiràvem la frase perquè les paraules ens arribessin al cor. Una sen-

ELS CRISTIANS DAVANT LA GUERRA
Convidat per Justícia i Pau Sabadell, vingué
divendres 18 de març a la parròquia de la Puríssima Eduard Ibáñez, advocat i exdirector de
Justícia i Pau. Va ser molt interessant tot el que
va dir i com ho va dir. Constantment va fer referència a la Doctrina Social de l’Església i al
Papa Francesc: La guerra no es cap fantasma
del passat, sinó que s’ha convertit en una amenaça constant. Si es vol un veritable desenvolupament humà integral per a tothom, s’ha de
continuar incansablement la tasca d’evitar la
guerra entre les nacions i els pobles (de l’encíclica Fratelli Tutti).
Cal tenir ben present —digué Eduard Ibañez—
que si no hi ha justícia és impossible que hi hagi
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pau i aquí els cristians hi tenim molt a fer i a dir
perquè la Pau és un projecte de Déu, no és una
obra humana.

CONCERT PER LA PAU I L’ESPERANÇA
Diumenge 20 de març, la parròquia es va omplir de música per la Pau i l’Esperança. La Coral
Ressò i la Carena, malgrat la trista realitat de
les guerres inútils i egoistes, van cantar amb el
desig que hi hagi aviat una Pau propera i reparadora.

Dylan i el Cànon de la Pau.

Vam sentir cançons populars, religioses i de
gòspel, acabant amb dos cants comuns prou
coneguts com Escolta-ho en el vent de Bob

Moltes gràcies per la nombrosa assistència i
per la col·laboració econòmica que va recollir el
Marcel·linet.

Les dues corals van oferir un repertori amable i
proper, ens van transmetre la il·lusió que tenien
de poder tornar a mostrar el seu treball en públic
i tots vam passar una bona tarda.

CAMINADA INTERRELIGIOSA PER LA PAU
El Diàleg Interreligiós de Sabadell i Justícia i Pau,
van organitzar una caminada per la Pau el dia 26
de març. Per fer palès que a la nostra ciutat totes les religions i creences volem pau; tant la pau
interior com social i mundial. Es va iniciar a les
10 del matí al carrer Moratín, 105. Es va fer un
recorregut d’aproximadament una hora de durada enllaçant simbòlicament el centre de culte de
les diferents confessions i religions que conviuen
a la nostra ciutat: Església Evangèlica Baptista
El Redemptor, Presència Església de Jesucrist

del Sants del Darrers dies, Presència Espiritual
Bahma Kurami, Església Evangèlica Centro Familiar Cristiano AEE, Parròquia de la Santíssima
Trinitat, Església de Crist de Sabadell, Església
Ortodoxa Romanesa Sf. M. Tecla, Mesquita la
Unió, Centre educatiu bahá’í.
A la capçalera hi anaven els líders de cada una
de les religions. De la nostra parròquia hi va
assistir Mn. Joan Nadal. També l’arxiprest Mn.
Txema va fer el recorregut.
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XERRADA-AUDICIÓ SOBRE EL CANT GREGORIÀ I PREGÀRIA
Dijous 31 de març es va fer la segona xerrada
del cicle Quan l’Art esdevé Pregària o, com va
dir Josep Fort en la presentació de l’acte, Quan
la Bellesa ens apropa a Déu, ja que és la recerca
de la bellesa el dominador comú de totes les representacions artístiques i el descobriment de la
Bellesa amb majúscula el que les apropa a Déu.
Joan Josep Ferrer, expert en el tema, ens va
oferir una xerrada basada en el Cant Gregorià
i l’Espiritualitat, que va anar il·lustrant amb fragments musicals. Ens va explicar que el Gregorià
és una manifestació coral que s’ha de considerar santa, tant per la seva forma, com pel seu
contingut basat en la Paraula de Déu, com per
la seva funció en el culte. És una forma musical que desvetlla en nosaltres emocions que es
transformen en una experiència religiosa comunitària i que té lloc en el temple. L’audició de diversos fragments relacionats amb festes importants com el Nadal o la Pasqua, en fragments de
l’Evangeli o en moments de la litúrgia va cloure
una presentació amena i senzilla però a la vegada molt ben documentada i treballada. El torn
final de paraules fou també molt interessant i va
arrodonir una vetllada plena de fe i cultura.

SOPAR DE LA FAM: SALVANT VIDES AL MEDITERRANI
El passat divendres 1 d’abril, organitzat per la
Comissió de Justícia i Pau, va tenir lloc el sopar de la fam de Quaresma. La xerrada va anar
a càrrec de Roger Fornas, socorrista, mariner i
skipper d’Open Arms, organització humanitària
que té com a missió protegir la vida dels més
vulnerables en situacions d’emergència, especialment de les persones abandonades en aigües
internacionals que fugen de conflictes bèl·lics,
persecució o pobresa. Des del 2014, 20.000
persones han mort ofegades al Mediterrani intentant arribar a un lloc segur on continuar les
seves vides, sense que Europa faci res per protegir-los, més aviat al contrari.
El Roger Fornas va donar un testimoni molt vivencial i emotiu. Els voluntaris d’Open Arms
moltes vegades exposen la seva pròpia vida per
tal de salvar-ne tantes com poden. Va dir que
buscar pasteres perdudes al mar és com buscar una agulla en un paller. I per això col·laboren
6

amb altres ONG amb la mateixa finalitat.
A part de la tasca de salvar vides al mar, també
han engegat el projecte Origen, que consisteix a
anar als països d’on procedeixen la majoria de
persones que fugen per explicar-los les condicions reals de la migració irregular i que moltes

persones moren pel camí. Juntament amb organitzacions locals que volen ser part d’aquest
canvi positiu i constructiu treballen per a construir alternatives a la immigració irregular a través
de la informació i sensibilització comunitària.
Volen:
• Deconstruir l’imaginaris sobre la migració a
Europa a través de la informació i la reflexió
comunitària sobre les seves alternatives.

• Crear xarxes de col·laboració i treball amb
el sector privat per promoure la inserció laboral.
• Dotar de recursos a la comunitat i als seus
joves facilitant l’accés a eines pedagògiques digitals i a formació professional.
En el sopar van recollir en total 715€, que es van
donar íntegrament a Open Arms.

CINQUENA TROBADA DE PARRÒQUIES
DE L’ARXIPRESTAT SABADELL CENTRE- SUD
El Santuari de la Mare de Déu de la Salut acollí
els assistents a la cinquena Trobada de Parròquies del dissabte 2 d’abril. El tema a treballar
va ser Per una Església Sinodal: comunió, participació i missió. Va ajudar a la reflexió Mn. Jordi
Tres, rector de les parròquies de Gelida i Sant
Llorenç d’Hortons. Mn. Jordi digué que el que
trenca la comunió és el formulisme; el que trenca la participació és l’intel·lectualisme i el que
trenca la missió és l’immobilisme.
El treball per grups fou molt productiu i sorgiren
varies qüestions com per exemple que ens cal
una Església que doni resposta als reptes d’avui
i sentir la jerarquia més propera. Una altra qüestió que va sorgir va ser que tots ens hem de
sentir més responsables perquè les parròquies
som tots i són de tots i que cal evitar capelletes.
Hem de ser molt més acollidors.
Després de la posada en comú s’acaba amb la
pregària i la Salve a la Mare de Déu. Hi participaren més de seixanta persones.
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ELS INFANTS DE LA CATEQUESI FAMILIAR
PREPAREN MONES DE PASQUA
Des de fa ja alguns anys va
néixer com a iniciativa que
els nens i nenes de la catequesi familiar abans d’acabar
el segon trimestre portessin
mones de pasqua per felicitar
a totes aquelles famílies que
s’ajuda des del rebost parroquial.
De fet abans de la pandèmia
havien preparat no només les
mones sinó un menú complet.
Aquesta iniciativa fa molt bé
als infants i a les famílies que
reben aquests aliments característics de la tradició pasqual.

SETMANA SANTA 2022
Com ja sabeu la porta d’entrada de la Setmana
Santa és la festa de Diumenge de Rams. Hi hagué benedicció a totes les misses. Cal destacar
la benedicció amb tots els pares i infants de la
catequesi familiar amb una notable participació.
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El Dijous Sant és el dia de la Institució de l’Eucaristia. Els dos elements més significatius
d’aquest dia són el Lavatori de Peus i el trasllat
de les sagrades formes consagrades al Santíssim per poder combregar l´endemà, ja que el

Divendres Sant és l´únic dia de l´any que no se
celebra l’eucaristia i es combrega amb la reserva. Jesús no ens vol deixar sols, vol que cada
diumenge ens reunim com a comunitat cristiana
i que ens alimentem del pa de la paraula i el pa
de l´eucaristia pel sosteniment de la nostra fe.
El Divendres Sant, després d’escoltar la lectura
de la Passió de Sant Joan hi ha l´Adoració de
la Creu, moment culminant de la celebració, on
recordem la gran entrega de Jesús per tots nosaltres, el sofriment que hi ha en el món i la crida
que Jesús ens fa per tal d’evitar-lo.
La col·lecta d´aquest dia va destinada a Terra Santa
per la conservació dels Sants Llocs i les tasques mis-

sioneres i caritatives que fa aquesta minoria cristiana.
La Vetlla Pasqual és la festa de les festes amb
una gran riquesa simbòlica. Entrada del Ciri
Pasqual amb l´església a les fosques, signe que
la Llum del Crist mai podrà ser engolida per la
foscor. Segueix amb les lectures que expressen
tota la història de la salvació. Un altre moment
important és la renovació de les Promeses del
Baptisme, amb les que recordem quin és el nostre compromís cristià. Després es va fer cantada
de caramelles a l’Auditori Mn. Joan Nonell.
Han estat dies de reflexió, adients per poder
copsar tots els missatges de Jesús, els seus
sentiments, els seus silencis, el seu testament.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE IV DE PASQÜA. 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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dimarts dia 10
de maig, a 1/4 de 7 de la tarda, trobada del grup
Sant Pau. Dimarts, a 2/4 de 8 del vespre, trobada del grup Sant Lluc.

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.

APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT.
Dilluns dia 9 de maig, a 2/4 de 12 del migdia,
celebració de l’eucaristia a càrrec de Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, i concelebrada
pels mossens de diferents parròquies. Trobareu
el programa d’actes en els cartells de la sortida
de l’església.
PELEGRINATGE A SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA. Del 22 al 27 d’agost. Encara queden
algunes places. Els interessats podeu passar a
inscriure-us al despatx parroquial.

Jo 10, 27-30

Les meves ovelles reconeixen la meva veu.
També jo les reconec i elles em segueixen.
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