
Comença el curs i novament la parròquia fa una cri-
da a participar als Grup de Reflexió de la Paraula. Va 
començar el setembre del 2016 com continuació del 
grup “VINE i VEURÀS” que s’inicià 2 anys abans.

Els Grups de Reflexió són oberts a tothom, de dife-
rents edats, orientats al coneixement de la Paraula 
de Déu a través dels textos bíblics de la missa del 
diumenge posterior a la data de reunió. Predisposa 
per tant a una més gran comprensió dels textos de 
la celebració.

El curs passat van participar unes 40 persones, en 4 
grups de 9-10 persones com a màxim per facilitar la 
participació de tothom. Els grups respecten la lliber-
tat de pensament i totes les opinions correctament 
exposades.

La periodicitat de cada grup és quinzenal i els dies 
de la trobada són els dilluns i els dimarts; no cal tenir 
una formació especial.

Animem a tothom, especialment a les persones jo-
ves, de mitjana edat, que potser no han tingut una 
formació cristiana adequada als temps actuals i cer-
quen l’oportunitat de comentar la fe, de descobrir el 
missatge de Jesús, de viure-ho en comunitat..., per 
descobrir una vida nova i més “plena”.

No es tracta tant de fer un curs sinó d’oferir un camí 
per on transitar en l’àmbit de la fe.

Per a més informació us podeu adreçar al despatx 
parroquial, a mossèn Joan o a les xarxes socials de 
la parròquia.

Com els darrers cursos, des del PORTAVEU anirem 
anunciant els grups que els correspon reunir-se cada 
setmana.

També informar-vos que durant els darrers anys la 
parròquia ha anat realitzant cursos de preparació 
pels sagraments de Baptisme i Confirmació d’adults. 
Molts dels catecúmens no són estrictament de la 
parròquia, però és un servei obert a la resta de par-
ròquies de l’arxiprestat.

Mica en mica es va descobrint una altra realitat del 
cristianisme que havíem desconegut, la de persones 
que no han crescut ni en un ambient religiós familiar, 
ni escolar i allunyats de l’església, però que en algun 
moment i per circumstancies molt variades fan el pas 
per batejar-se...

Cert que alguns ho fan per rebre altres sagraments 
com el del matrimoni cristià, però també hi ha perso-
nes que tenint una formació important, universitària, 
senten un buit cultural i existencial respecte al fet de 
l’espiritualitat i la religió cristiana que els empeny a 
formar-se.

Sens dubte aquesta és una gran tasca de futur i res-
ponsabilitat que les nostres comunitats haurien de 
saber encarar, donant resposta a persones que vi-
uen en el segle XXI, sense tradició ni formació de 
referència, i com a molt amb una sèrie de prejudicis 
induïts pels mitjans de comunicació i xarxes, normal-
ment negatius respecte a l’Església catòlica.

Serà necessari que les pastorals de les comunitats, 
les catequesis parroquials, acabin integrant tant la 
dels infants de primera comunió, joves per a la con-
firmació, com les dels adults, pel que fa a generar 
propostes i especialització pedagògica.

Pensem que és una activitat que compromet al con-
junt de la comunitat parroquial, la gent que s’acosta 
de gran a l’església és un autèntic do que hauríem 
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DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY. 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.
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d’agrair i cuidar, solen ser persones molt observa-
dores de la realitat on tímidament s’introdueixen, ni 
que sigui temporalment: des del tracte al despatx 
parroquial, al dels catequistes, a les celebracions 
litúrgiques, a l’atenció dels malalts o dels més ne-
cessitats..., tot està lligat, la fe es desenvolupa en 
comunitat i “el regne del cel” és entre nosaltres.

No tenim espai per desenvolupar-ho més, segur que 
per a molts lectors és un tema important i que de cara 

a un futur immediat s’hauria de tractar seriosament.

Aquest curs l’iniciem amb dues persones que ja van 
començar el curs passat, que esperem si Deu vol es 
bategin la propera Pasqua.

Si coneixeu d’alguna persona interessada en parti-
cipar-hi es pot adreçar, com he comentat abans, al 
despatx parroquial, a mossèn Joan o a les xarxes 
socials de la parròquia. 

Només que tinguéssiu una fe menuda
com un gra de mostassa...

Lc 16,1-13

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Di-
lluns dia 3 d’octubre, a les 7 de la tarda, grup 
sant Mateu. Dimarts dia 4, a 2/4 de 8 del vespre, 
grup sant Joan.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 4 d’oc-
tubre, a les 6 de la tarda, reunió del consell. 
Queden convocats els representants de totes 
les comissions.
PREGÀRIA PER LA NOSTRA GERMANA 
TERRA. Dimecres 5 d’octubre, a 2/4 de 9 
del vespre, vetlla ecumènica de celebració del 
Temps de la Creació, seguint la iniciativa del Mo-
viment Catòlic Mundial pel Clima sota el lema 
“Escolta la veu de la Creació”. Organitzada per 
Justícia i Pau i el Grup de pregària de Taizé.
CATEQUESI FAMILIAR. Dissabte dia 8 d´octu-
bre, a les 11 del matí, al Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut, missa d’inici de curs de la cate-
quesi familiar.
XXV MARXA DE LA SOLIDARITAT. Organitza 
Mans Unides. Caminada solidària pels rodals de 
Sabadell i Sant Quirze del Vallès. Serà diumenge 
16 d’octubre a les 9 del matí. Sortida de l’esta-
ció Can Feu-Gràcia/FCG.
CÀRITAS PARROQUIAL. En arribar la tardor 

Càritas Sabadell aten noves persones; una ve-
gada detectades les seves necessitats ens en-
vien famílies al Rebost parroquial. Nosaltres els 
proporcionem aliments i també una estona de 
conversa i escolta. En aquests moments neces-
sitem la vostra col·laboració per poder acabar 
l’any. Les vostres aportacions ens seran d’una 
gran ajuda fi ns que les escoles facin donació 
d’aliments per a la campanya de Nadal. Gràcies 
per endavant.

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, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària 
familiar amb els més petits.


