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La parroquia de la Puríssima Concepció de Sabadell
té més de 150 anys d'historia
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A !'octubre, Mn. Joan Nada!
fara vint-i-quatre anys que és
rector de la Puríssima.

MN. JOAN NADAL
«La sinodalitat
és intrínseca de l'ADN
de la parroquia»

«Els dos trets característics de
la nostra parroquia són una fe molt
gran a la Mare de Déu i un taranna
d'allo més obert i acollidor. També
cal destacar que la nostra fel igresía
se· sent comunitat, i aixo és molt
important», afirma Mn. Joan Nada 1,
rector de la parroquia de la Puríssima Concepció de Sabadell. 1afegeix: «Som una comunitat formada
per persones molt actives i creatives. La sinodalitat és intrínseca de
l'ADN de la parroquia. »
Amb més de 150 anys d'historia, la parroquia de la Puríssima esta
situada al centre de Sabadell i ha
estat bressol de nombroses iniciatives religioses i socioculturals. Va
ser la segona parroquia que es va
crear a la ciutat. «La gent se sent
de la Puríssima. Els feligresas se
senten purissimaires. És un fet afalagador», considera mossen Joan.
«Entre els fidels que acostumen a
venir a l'església, constatem que un

bon nombre treballa en professions
libera Is: metges, advocats, professors, comercia Is ... És la nostra idiosincrasia . Ai xo li ha donat a la parroquia una singularitat específica.»
Creixement en la fe

Un deis punts forts de la parroquia és la catequesi. La Pregaria 0-7
és una iniciativa adre9ada a les famílies amb criatures de O a 7 anys
que pretén facilitar als més petits
el seu creixement en la fe, la pregaria i el sentit de pertinen9a a la
comunitat cristiana . Acompanyats
pels pares, i dins de l'església, se'ls
explica un conte o historia amb
continguts cristians, se'ls imparteix
una reflexió, es fan unes pregaries,
es canten unes can9ons, es resa el
Parenostre i s'organitza un berenar
final fara del temple. Té lloc el tercer diumenge de cada mes, a dos
quarts de sis de la tarda.
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La missió de la Catequesi familiar és preparar, durant dos
anys, els nens i les nenes de 8 i
9 anys pera la Primera Comunió.
Els pares, des de casa, fan un seguiment amb els fills del que han
tractat a la sessió setmanal amb
la catequista. També se celebra
una missa familiar un cop al mes,
el dissabte a les 19.00h, «on revivim, compartim i celebrem tots
junts aquest camí de fe cristiana»,
afirma mossén Joan.
La catequesi de Postcomunió
va dirigida a infants de 10 a 12 anys.
Al llarg de dos anys, apre nen a viure la fe en grup i comencen a comprendre la Biblia i a comunicar-se
amb Déu a través de la pregaria.
Per la seva banda, la catequesi de
Preconfirmació i Confirmació va
adre9ada, respectivament, a nois
i noies de 12 a 14 anys i de 14 a 16
anys. Diversos són els temes que
s'hi aprofundeixen: Jesús, Evangeli, pregaria, valors, dubtes, testimonis ...

Jesús, guia d'acció
Els joves universitaris també
tenen el seu espai a la parroquia
de la Puríssima Concepció de Sabadell, «perqué el camí de seguir
Jesús no s'atura mai!». «Ens preocupa -indiquen els joves- el que
ens envolta, les injustícies, l'entorn
social, el paper deis cristians a la
societat ... i el nostre guia d'acció
és Jesús. Cal tenir un paper actiu
dins de la comunitat, perqué les
nostres comunitats han de ser vives!»
El Catecumenat és el lloc d'acollida per als adults allunyats de la
fe «que, com un do de Déu, han
trucat a la porta» i per a aquel ls
que vel en batejar-se, rebre la comunió, confirmar-se ... «Del Catecumenat ha sorgit una branca que
en diem Reflexió de la Paraula. A
més, hi ha un projecte en marxa:
Parelles per la Fe. Partint del model de les parelles lingüístiques,
volem aplicar-he a l'ambit de la
fe. Ja hem format una comissió i
hem redactat uns estatuts», explica mossén Joan.

Comissions i grups
Pel que fa a les comissions que
hi ha a la parroquia de la Puríssi-

ma, cal esmentar les d'Economia
(assegura l'autofinan9ament de
la parroquia), Litúrgia (té cura de
tetes les celebracions eucarístiques, així com de les lectures, les
pregaries, els cantorals, els ornaments florals ...), Fe i Cultura (promou i prepara activitats culturals
relacionades amb el món de la fe
i de la parroquia de la Puríssima:
xerrades, clubs de lectura, exposicions, cineforums ...) i Joguines
(fomenta que els infants de Sabadell que pertanyen a famílies
sense recursos tinguin joguines
per Reis).
També hi ha la d'Obres (planifica i efectua el manteniment de
l'església), Justicia i Pau (entitat

La Puríssima Concepció,
titular de la parroquia.
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cristiana q ue té com a finalitat la
promoció i la defensa deis drets huma ns, la justícia social, la pau, el
desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient) i Arxiu-Museu (creat el 1987 i situat sobre els
altars laterals de l'església, aquest
arxiu gestiona el patrimoni artístic,
historie i cultural de la parroquia de
la Puríssima).
Nombrosos són també els grups
que formen part de la comunitat:
els Portants del Sant Crist, Caritas
parroqu ial, el Curs Bíblic, la Unió
de Mares, les pregaries de Taizé,
Vi da Creixent, Matrimonis, l'esplai
La Trepa (amb 130 infants i 25 monitors), el Voluntariat de la Gent Gran,
els Grups de Músics ...
Signe d'identitat

Quant a la música, el rector de
la parroquia de la Puríssima Concepció de Sabadell informa que «la
música és un deis nostres signes
d'identitat». 1 recorda que «antigament hi havia hagut una escolanía
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a la Puríssima, la qual va esdevenir una de les més prestigioses de
Catalunya. Iniciada per mossen
Miquel Ferrer, des de l'any 1901 va
ser dirigida pel pare Angel Rodamilans, assassinat el 1936». Cal posar
en relleu que la Puríssima va ser la
primera parroquia de Sabadell on
es van tocar guitarres dins de l'església.
Portaveu és el nom del full parroquial de la Puríssima. De periodicitat setmanal, té més de quaranta
anys de vida. Mossen Joan n'esta
ben content i elogia qui el fa possible: «És el millor full parroquial que
he vist mai.»
Mossen Joan vol subratllar «l'esperit de servei de tots els voluntaris, que fan una tasca extraordina ria per al bon funcionament de la
comunitat». A !'octubre fara vinti-quatre anys que és rector de la
Puríssima i assegura que «el balan<;:
és molt positiu». 1 expressa que
«hem sabut incorporar novetats a
la parroquia, sense trencar ambles
iniciatives més tradicionals».

. , se ce 1e b ra cada dimecres a la ta rda.
La pregaria estil Ta1ze
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Parroquia de la Puríssima
Concepció
Via de Massagué, 21 - Sabadell
https://purissimasabadell .org

