
El dia de sant Ramon Nonat, la comunitat par-
roquial va acomiadar al Marc Barrades que du-
rant aquests anys ha estat fent una gran tasca 
de voluntariat dins i fora de la Puríssima. El seu 
tarannà discret, amable i la seva efi ciència van 
convocar el 31 d’agost un bon nombre de per-
sones a la missa de les 8 del vespre, tot i ser 
un dia de cada dia i fi nal de vacances. I és que 
el Marc té un do molt gran, un sincer i autèntic 
esperit de servei.

A la celebració ell i l’altre company que inicia el 
noviciat amb el Marc van fer d’acòlits. Presidí el 
delegat dels Jesuïtes a Catalunya Enric Puig-
gròs; concelebraren Mn. Xavier Farrés, rector 
de la parròquia de Sant Fèlix, Mn. Joan Nadal, 
rector de la Puríssima i el Pare escolapi Josep 
Mª Balcells.

El grup de músics va reforçar amb els seus cants 
un moment tant important per a tots. Era una 
missa en acció de gràcies i alhora un comiat. Es 
van viure moments d’emoció, d’alegria i d’una 
inevitable tristesa.

Les pregàries es van fer per al Marc des de di-
ferents comissions en les que havia col·laborat i 
de les que en formava part: Despatx parroquial, 
comunicació, Portants del Sant Crist i Grup de 
Joves del que n’havia estat catequista.

Joves

Jesús, el gran sacerdot, et donem gràcies pel 
do del sacerdoci en l’Església.

Preguem per tots els sacerdots i els que estan 

en la formació sacerdotal, especialment pel nos-
tre company Marc Barradas.

Omple’l del goig de l’Esperit Sant mentre t’imita 
a Tu, el Bon Pastor i lliura la seva vida diàriament 
per a aquells que li has donat per a servir.
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Deixa que el teu amor ompli el seu cor i ense-
nya-li com com donar el millor d’ell mateix tal 
com ho ha fet al servei d’aquesta comunitat.

Fes que sigui un bon herald de l’Evangeli i un 
bon ministre de la teva misericòrdia.

Senyor inspira’l a seguir les passes de Sant Ig-
nasi en l’entrega a la missió apostòlica i l’ense-
nyament de l’Evangeli, per la major Glòria de 
Déu.

Preguem al Senyor.

Comissió de Comunicació

La comissió de Comunicació, de la que el Marc 
ha format part tot aquest temps , agraeix la seva 
fi del col·laboració i prega avui a Déu per tal que 
sàpiga comunicar allà on estigui l’amor i el mis-
satge de Jesús de manera planera i sincera sen-
se defallir. Que l’Esperit l’ajudi i l’acompanyi.

Preguem al Senyor.

Voluntaris del Despatx Unifi cat
i del Despatx Parroquial

Senyor, et donem gràcies per haver conegut el 
Marc i per haver compartit el voluntariat amb ell 
al Despatx Unifi cat i Parroquial. Sempre ha es-
tat disposat a ajudar en qualsevol difi cultat que 
podíem tenir els que treballàvem amb ell. Jove 
de cor sensible i delicat, amable, optimista, ge-

nerós... Et demanem, Senyor, que en la nova 
etapa de la seva vida que ara comença, li donis 
discerniment, encert i que sempre senti que tu 
ets amb ell al llarg del seu pelegrinatge per la 
vida.

Preguem al Senyor

Portants del Sant Crist de la Bona Mort

Preguem pel Marc, perquè la Companyia de Je-
sús, sigui també la seva, i pugui anar fent camí 
amb la pregària de Sant Ignasi de Loiola i la vida 
dels Sants que l’han precedit.

Preguem al Senyor

Preguem per la comunitat que l’ha d’acollir, que 
el rebi amb amor i joia.

Preguem al Senyor

Et preguem Jesús que el nostre amic i company 
Marc de la nostra Parròquia, que emprèn un nou 
camí a la seva vida, sigui aquest de creixement 
espiritual i felicitat.

Preguem al Senyor
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Acabada la celebració eucarística la parròquia 
convidà a un senzill aperitiu i begudes als locals 
del primer pis.

Com a secretària del consell parroquial l’Elvira 
va llegir unes paraules en nom de la comunitat.

Unes paraules per al Marc

Sentiments barrejats de joia i d’una anticipada 
nostàlgia és el que en aquests moments portem 
dins totes les persones que et coneixem, totes 
les persones que hem conviscut amb tu dins i 
fora de la comunitat parroquial.

El que és capaç de servir com tu ho fas, esti-
ma. Amor i Déu, dues paraules en una mateixa 
acció. Aquesta capacitat teva de ben segur t’ha 
portat fi ns a Ell. L’Església necessita persones 
així, joves, treballadores, il·lusionades, valen-
tes... per això nosaltres hem de ser també ge-
nerosos i deixar-te marxar encara que ens costi. 
Faràs una bona tasca allà on vagis, ho intuïm; 
ho sabem.

Gràcies, Marc, gràcies pel teu testimoni, per la 
teva col·laboració i per la teva companyia posi-
tiva, productiva i amable i per tots aquests anys 

que ens has regalat. Les persones de la comu-
nitat no podem desitjar-te res millor que el que 
resa aquesta benedicció:

Que el camí et vingui a l’encontre,
que el vent sigui sempre rere teu,

i la pluja caigui suau damunt els camps
i fi ns que ens tornem a trobar,

que Déu et sostingui en el palmell de la mà.

Que el dia més trist del teu futur
no sigui pitjor el que el dia més feliç del passat.

Que sempre tinguis paraules càlides en un ves-
pre molt fred,

una lluna plena en una nit molt fosca,
i que el camí s’obri sempre a la teva porta

i et deixi ric de benediccions.

Que Déu et concedeixi anys de vida;
ben segur que ell sap que a la terra no té prou 

àngels.

Estem segurs que amb tu es farà realitat el 
lema dels jesuïtes, en tot servir i estimar.

T’estimem.

Tot seguit se li donaren els obsequis entre els 
quals hi havia un escrit que llegí Ricard Quintillà i 
unes fotografi es del cos de Portants.

S’acabà amb el pica-pica i una bona estona de 
convivència parroquial.
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FESTA DE L’EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU

El dia 14 de setembre l’Església celebra l’Exal-
tació de la Santa Creu. Per aquest motiu a les 
8 del vespre els portants de les parròquies de 
Sant Vicenç de la Creu Alta, de Sant Fèlix, de la 
Santíssima Trinitat i de la Puríssima es van aple-
gar a la parròquia de la Puríssima per pregar i 
donar gràcies.

Presidí la missa Mn. Joan Nadal, concelebraren 
Mn. Xavier Farrés i Mn. Blai Blanquer. Els cants 
els dirigí Antoni Térmens i a l’orgue acompanyà 
Maite Torras.

Acabada l’eucaristia es va fer Via Crucis dins 
l’església.

També es van repartir panets com cada any.

Va ser una celebració senzilla, en la que es de-
manava, amb la llum de la gràcia de Déu, guiar 
els nostres passos pel camí de la Creu que es 
símbol d’amor.

TROBADA DE CATEQUISTES DE LA PARRÒQUIA

Per primera vegada, dimarts 6 de setembre Mn. 
Joan Nadal i tots els catequistes de la parròquia 
es van reunir per conèixer-se més entre tots.

A la Puríssima tenim diferents grups de cate-
quesi: la familiar que aquest curs canvia el for-
mat i la dinàmica, els grups de Joves, els de Re-
fl exió de la Paraula, la Pregària 0-7,catequesi de 
confi rmació i postcomunió.

L’objectiu de la reunió va ser per saber millor 
què fa cada grup i expressar les inquietuds de 
cadascú. Es va concretar com a molt necessari 
potenciar la participació de tots en les misses 
així com també que es coneguin i es relacionin 
entre ells. La reunió fou molt profi tosa, es va de-
cidir fer-ne una cada trimestre.
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LA PREGÀRIA 0-7
COMENÇA AMB FORÇA

El dissabte dia 17 de setembre, a 2/4 de 6 de la 
tarda començà la primera pregària del curs amb 
molt bona assistència i amb la participació de 
noves famílies.

Es va explicar el conte La Girafa que no podia 
veure aigua. El valor a treballar era pensar en els 
altres. El conte sempre es relaciona amb l´evan-
geli. La pregària va acompanyada de cants, de 
pregàries preparades i espontànies.

En acabar es berenà compartint el que va portar 
cadascú.

Recordem que la Pregària 0-7 és un espai de 
pregària amb els més petits de la comunitat 
acompanyats per pares, germans, avis i altres 
familiars.

La parròquia felicita al grup de catequistes per 
tota la tasca que fan des de fa molts anys.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXVIII 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.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.
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, pregà-
ria familiar amb els més petits.

Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!.
En veure’ls Jesús els digué:

Aneu a presentar-vos als sacerdots.
Mentre hi anaven quedaren purs de la lepra.

Lc 17,11-19

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 10 
d´octubre, a 1/4 de 7 de la tarda reunió del grup 
Sant Pau, el mateix dia, a 2/4 de 8 del vespre, 
reunió del grup Sant Lluc.
PREGÀRIA 0-7. El proper dissabte dia 15 d’oc-
tubre, a 2/4 de 6 de la tarda, celebració de la pre-
gària 0-7 amb els més menuts de la Parròquia. 
Explicarem i escenifi carem el conte La Wanda i la 
bicicleta del Francesc, un conte que ens explica 
com és de bonic ajudar als altres, fi ns i tot els que 
no són tan amics nostres. Us animem a venir-hi 
amb les nenes i els nens de la vostra família i en-
torn proper!
MARXA DE LA SOLIDARITAT. Organitza Mans 
Unides. Caminada solidària pels rodals de Sa-
badell i Sant Quirze del Vallès. Serà diumenge 
16 d´octubre a les 9 del matí. Sortida de l´estació 
Can Feu-Gràcia/FCG.
VIDA CREIXENT, MOVIMENT CRISTIÀ DE 
GENT GRAN. Es convida a totes les persones 
grans de la parròquia a participar en les trobades 
mensuals d’aquest curs. Seguirem el temari junta-
ment amb tots els bisbats de Catalunya sobre Es-
timar. La propera trobada serà el dimarts 25 d’oc-
tubre de 6 a 7 de la tarda. Ens acompanyarà el 
nostre consiliari Mn. Jordi Sotorra. Us hi esperem!
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA LLEGARON 
DE NOCHE. Dins el cicle sobre Sant Ignasi que 

la comissió de Fe i Cultura inicia aquest trimes-
tre, dimarts dia 25 d’octubre, a les 7 de la tarda i 
a l’auditori Mn. Joan Nonell es projectarà la pel·lí-
cula Llegaron de noche dirigida per Imanol Uribe 
que explica la història de 6 sacerdots jesuïtes 
assassinats a El Salvador l’any 1989.
GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAI-
ZÉ. El 21 de setembre van tornar a començar 
les pregàries amb cants de Taizé. Recordeu, 
cada dimecres, a 2/4 de 9 del vespre, teniu un 
espai de pregària, cants i refl exió a la Puríssima.
JOGUINES. La Comissió us informa que ja ha 
començat el curs i que ja podeu portar joguines 
noves o per reciclar, però que estiguin en bon 
estat. Trobareu les voluntàries tots els dimecres 
de 6 a 8 de la tarda al segon pis.
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.


