
El curs passat la parròquia va iniciar l’activitat 
de Jesús, en parlem? amb la finalitat d’acostar 
el missatge de Jesús tant a persones cristianes 
practicants o no, com a no cristianes.

Vol ser un espai d’acollida i respecte a tothom, 
sense coaccions i respectant la llibertat de pen-
sament i opinió, amb objectiu d’arribar a conèi-
xer el nucli del missatge de Jesús, de manera 
personal i gratuïta, de forma intel·ligible als ho-
mes i dones del segle XXI.

Les persones interessades se les posarà en 
contacte amb un altre laic o laica acompanyant, 
a proposta de la comissió organitzadora, inspi-
rant-se en la metodologia de les parelles lingüís-
tiques, en aquest cas per parlar de Jesús.

Reprenem l’activitat recordant que va adreçada a:

• Cristians amb dubtes i inquietuds sobre 
Déu, Jesús, l’Església..., i desitgin par-
lar-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’es-
colta o fraternitat.

Per les persones interessades la parròquia ha 
posat un e-mail a la seva disposició:

enparlem@purissimasabadell.org

Esperem tingui una bona acollida per les per-
sones interessades i sigui un oferiment que pu-
guem fer a persones del nostre entorn més pro-
per i de confiança.

Número 2376 23 d’octubre de 2022

VIDA DE LA COMUNITAT

JESÚS: EN PARLEM?
Albert García



Parròquia de la Puríssima · Capmany, 36 · 08201 Sabadell · Tel. 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org

Parròquia Puríssima Sabadell purissimasabadell www.purissimasabadell.org

Va ser el cobrador
d’impostos

i no el fariseu
el qui tornà

a casa seva perdonat.

Lc 18,9-14

CULTES

DIUMENGE XXX 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.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 24, a 
1/4 de 7 de la tarda, reunió del grup Sant Pau, i 
a 2/4 de 8 del vespre, reunió del grup Sant Lluc.

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.

MATINAL A LA COVA DE MANRESA. Seguint 
amb les activitats del cicle ignasià, la comissió 
de Fe i Cultura ha organitzat per dissabte 12 de 
novembre una visita matinal a la cova de Man-
resa on es podran visitar els mosaics de Marko 
Rupnik. També hi haurà una estona de pregària. 
Preu: 8€. Preu jubilats: 5€. Preu autocar: 15 €. 
Sortirem de la Plaça Marcet, a les 9 del matí. Cal 
apuntar-se al despatx parroquial abans del dia 7 
de novembre.

VIDA CREIXENT, MOVIMENT CRISTIÀ DE 
GENT GRAN. Es convida a totes les persones 
grans de la parròquia a participar en les troba-
des mensuals d’aquest curs. Seguirem el temari 
juntament amb tots els bisbats de Catalunya so-
bre Estimar. La propera trobada serà el dimarts 
25 d’octubre de 6 a 7 de la tarda. Ens acompa-
nyarà el nostre consiliari Mn. Jordi Sotorra. Us hi 
esperem!

CÀRITAS PARROQUIAL. El Rebost Parroquial 
fa una crida urgent. Necessitem aliments fi ns 
que ens arribi la col·laboració de les escoles. 
Els aliments que necessitem són els de sempre: 
pasta, arròs, oli, llet, tonyina en conserva, lle-
gums cuits, o bé donatius en metàl·lic per poder 
comprar els aliments que precisem. Gràcies.


