
El passat divendres 30 de setembre, 
la plaça del Dr. Robert de Sabadell va 
acollir la instal·lació artística i participa-
tiva Ser pacifi sta en el segle XXI. Com 
contribuir a una cultura de pau ara i 
aquí?, organitzada per Justícia i Pau. 
Un espai obert de trobada i refl exió per 
la pau i justícia social amb l’objectiu de 
compartir els missatges més impor-
tants de l’Arcadi Oliveres, i de generar 
espais de trobada, debat i conscienci-
ació de la ciutadania en general.

La Plaça del Diàleg és una iniciati-
va itinerant que vol tornar a portar el 
missatge de l’Arcadi als carrers. La 
instal·lació consistia en sis grans ba-
lances, cadascuna amb una pregun-
ta vinculada amb temes com ara el 
desarmament, les fi nances ètiques, la 
distribució justa dels recursos, la sos-
tenibilitat... A sota de cadascun dels 
plats de les balances hi havia una res-
posta, cadascuna amb els seus pros 
i contres, amb l’objectiu de fer refl exi-
onar sobre la societat que volem. Els 
visitants havien de posar una pedreta 
al plat de la balança que creien més 
adient, tenint en compte que totes les 
respostes podien ser vàlides.

Els organitzadors pensem que va ser 
una activitat molt reeixida, que cridava 
l’atenció i interpel·lava els vianants. Du-
rant tota la tarda hi va participar molta 
gent, especialment joves.
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El passat 5 d’octubre vam celebrar a la nostra 
parròquia la Vetlla Ecumènica en el Temps de la 
Creació, organitzada per Justícia i Pau de Saba-
dell conjuntament amb el Grup de Pregària de 
Taizé.

El Temps de la Creació és la celebració cristiana 
anual per escoltar i respondre al clam de la nos-
tra germana Terra: la família ecumènica d’arreu 
del món s’uneix per resar i protegir la llar comu-
na, l’Oikos de Déu.

Una solidaritat universal nova. L’any 1989 el 
Patriarca Dimitrios I, de l’Església Ortodoxa Ori-
ental, va proclamar el dia 1 de setembre com 
a Jornada Mundial de Pregària per la Creació. 
L’any 2001 altres grans esglésies europees cris-
tianes el van seguir. El papa Francesc també el 
va adoptar per a l’Església catòlica l’any 2015. 
Aquell any el Papa va publicar Laudato si, una 

crida a la conversió ecològica integral adreçada 
a tota la humanitat per donar resposta al clam 
de la Terra i al clam dels pobres. En l’encíclica el 
papa Francesc demana un nou diàleg sobre la 
manera com estem construint el futur del plane-
ta i fa palès que necessitem una solidaritat uni-
versal nova on els més vulnerables reben ajuda i 
els és permès viure la seva dignitat”.

Amb la urgència creixent de resoldre la crisi 
ambiental, les esglésies cristianes celebrem el 
Temps de la Creació entre l’1 de setembre, Jor-
nada Mundial de Pregària per la Creació, i el 4 
d’octubre, festivitat de Sant Francesc d’Assís, 
autor del Càntic de les Criatures, patró dels eco-
logistes i referent també per a moltes confessi-
ons cristianes. Cada any el moviment ecumènic 
convida tots els cristians a unir-se per pregar i 
actuar plegats al voltant d’un propòsit comú: 
aprofundir la relació amb Déu, la resta de la hu-
manitat i la Creació.

Enguany el lema a treballar ha estat Escolta la 
veu de la Creació i el símbol escollit, la bardis-
sa que crema sense consumir-se, del passatge 

PREGÀRIA PER LA NOSTRA GERMANA TERRA
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bíblic de Moisès. Simbolitza la fl ama de l’Esperit 
de Déu, una fl ama curativa, contraposada al foc 
de la injustícia que tot ho arrasa i consumeix. 
La veu de la Creació és la veu dels qui sofreixen 
els impactes del canvi climàtic, veus de perso-
nes que posseeixen una saviesa ancestral so-
bre com viure amb gratitud dins dels límits de 
la terra, que ens fa prendre consciència de la 
nostra necessitat d’escoltar la veu de la nostra 
Germana Terra.

Conxita Cid

INICI DE CURS DE LA CATEQUESI FAMILIAR

El començament de curs amb tots els infants, 
pares i mares de la catequesi familiar es va fer 
el dissabte 8 d’octubre al Santuari de la Mare 
de Déu de la Salut. Degut a la inestabilitat del 
temps, la missa se celebrà dins el Santuari . Els 
cants de l’eucaristia, com més tard els de l’ani-
mació a l’aire lliure, van córrer a càrrec de Jaume 
Busoms.

S’acabà amb aperitiu; la parròquia obsequià 
amb refrescos i una bossa de patates fregides.

Les catequistes i Mn. Nadal fan una bona valo-
ració tant de la missa com de l’animació i dels 
cants que van ajudar a que tots estiguéssim 
més participatius.
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SORTIDA A LA SAGRADA FAMÍLIA

Organitzat pel catequista que porta els grups de 
Refl exió de la Paraula, diumenge 16 d’octubre, 
un grup de 67 persones va assistir a la Missa In-
ternacional que comptà amb la col·laboració del 
Cor de la Catedral de Barcelona Francesc Valls.
Es va reservar lloc als primers bancs i un mem-
bre del grup va tenir oportunitat de llegir les pre-
gàries. Es convidà a Mn. Joan Nadal que no 
s’ho va poder combinar per assistir-hi.

Després de la Missa es va fer una visita guiada 
totalment gratuïta d’una hora de durada. La sor-
tida es valora molt positivament.

Va ser una activitat oberta a tothom.
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PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA LLEGARON DE NOCHE

Amb la projecció de la pel·lícula LLegaron 
de noche (2022) dirigida per Imanol Uribe, la 
comissió de Fe i Cultura inaugurà dimarts 25 
d’octubre, el cicle sobre Sant Ignasi. El fi lm 
explica la història real d’una mare de família 
casada i amb una fi lla petita que el 16 de no-
vembre de 1989, en plena guerra civil d’El Sal-
vador, va ser testimoni de l’assassinat per part 
de l’exèrcit de 6 sacerdots jesuïtes a la Uni-
versitat Centre Americana José Simeón Cañas 
(UCA). El govern culpabiliza del fet a la guerrilla 
del FMLN. Ella per més que insisteix en dir la 
veritat rep fortes pressions per tal que canviï la 
declaració i per poder salvar la seva vida i la de 

la seva família fi nalment ha d’acabar mentint i 
marxar del seu país al que no hi ha pogut tor-
nar des d’aleshores.

És una història dura que no deixa indiferent i 
que mostra la innocència i la lleialtat de Lucia 
Barrera de Cerna, una noia de poble que no 
entén perquè ha de mentir amb tot el bé que li 
han fet a ella i a la seva família el pares jesuïtes.

Abans de veure la pel·lícula Josep Fort va fer 
una breu introducció i llençà algunes pregun-
tes a l’aire per si podien servir a l’hora del de-
bat.
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VISITA DE LA COMISSIÓ DE L’ARXIU-MUSEU
DE LA PURÍSSIMA A LA BIBLIOTECA DEL MONESTIR DE MONTSERRAT

El dia 3 de novembre vam fer una sortida amb 
el grup de l’arxiu de la Parròquia de la Puríssima 
juntament amb altres persones vinculades amb 
aquesta última. El nostre objectiu va ser conèixer 
la biblioteca del Monestir de Montserrat. Aquest 
monestir benedictí va ser fundat al segle XI. En 
aquest santuari es venera Santa Maria de Mont-
serrat, patrona de Catalunya. Avui dia aques-
ta comunitat està formada per uns 80 monjos 
benedictins. Així doncs, vam poder gaudir de 
ser invitats pel monjo benedictí Josep Antoni, 
ex catequista de la Parròquia de la Puríssima, a 
conèixer la biblioteca. Però abans de fer la visita 
decidirem anar a oir la Missa Conventual de les 
11 del matí. Acabada aquesta ens reunírem tots 
en una sala on el monjo Josep Antoni ens rebria 
a tot el grup i ens presentaria el monjo Anton 
Gordillo, el qui no només ens ensenyaria la bi-
blioteca sinó que sortosament per a nosaltres 
ens portaria a fer un petit Tour pel monestir. Així 
d’aquesta manera i en mans del monjo Anton 
Gordillo començàvem la visita al monestir, on 
coneixeríem a part de la biblioteca altres parts i 
coses importants com les següents:

• El claustre, obra de l’arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch on hi trobem les columnes de pedra 
que sostenen els dos pisos, l’inferior es comu-
nica amb el jardí. Algunes de les peces antigues 

del segle X es poden veure a les parets.

• La sala capitular és on es reunien els monjos 
per llegir per capítols les escriptures de l’ordre 
adoptada. Es també on es va elegir l’últim abat, 
Manel Gasch Hurios.

• El llibre vermell, s’atribueix el seu nom al fet 
de ser enquadernat en vellut de color vermell. 
És un manuscrit medieval que va ser copiat en 
els últims anys del segle XIV. El seu contingut es 
molt diferent però la part més famosa d’aquest 
és el Cançoner musical, i així doncs, a més a 
més de l’interès poètic i musical s’afegeix el de 
les danses.

• La biblioteca del Monestir de Montserrat conté 
obres molt valuoses de ciències humanes i teo-
logia, bona part d’elles són medievals. L’abadia 
de Montserrat ja apareix documentada al segle 
XI. Tant el Llibre Vermell com els manuscrits són 
el més representatiu de la biblioteca. Però avui 
dia cal esmentar l’exposició dedicada a Sant Ig-
nasi de Loiola per celebrar que fa 500 anys que 
va arribar a Montserrat. Segons la tradició din-
tre de la comunitat jesuítica Sant Ignasi després 
de la vetlla d’armes al monestir de Santa Maria, 
marxà seguidament cap a Manresa. A Montser-
rat deixà la seva espasa i els seus vestits per 
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agafar-ne un dels més humils que va trobar.

• Casualment vam passar per la sala del tres 
abats.

• L’escolania de Montserrat, és el cor de nois de 
veus blanques que canten diàriament, durant la 
salve i les vespres. Aquesta escolania creada al 
segle XII és una de les institucions musicals més 
antigues i prestigioses d’Europa. Un cop més la 
sort va estar a favor nostre en tenir l’oportunitat 

i el plaer d’escoltar l’escolania.

Breument ja com a conclusió donar les gràcies 
a aquests monjos que ens han deixat gaudir de 
la biblioteca i d’una visita guiada tan captivadora 
com estimulant. Cap al migdia tornàvem cap a 
Sabadell molt contents i plens de satisfacció ja 
que la visita va ser un èxit.

Alex Llonch Cirera
Arxiu-Museu de la Parròquia de la Puríssima 

Concepció de Sabadell

LA NOVA CATEQUESI FAMILIAR

Els dissabtes 12 i 19 de novembre es van ce-
lebrar les primeres eucaristies d’aquest curs; el 
12 amb els infants de segon i el 19 amb els de 
primer. El tema que van treballar els de primer 
va ser L’Església i els de segon La Creu signe 
del Cristià. En aquesta celebració es va repartir 
a cada infant una creueta de fusta.

Quina és doncs la diferència en relació a l’any 
passat? La preparació dels pares i dels infants 
es feia per separat i en dies de cada dia. Ara es 
troben junts pares, infants i catequistes el dis-
sabte, una hora abans de la missa. D’aquesta 

manera donem un sentit més comunitari.

Pel que fa a les trobades setmanals es dóna 
més prioritat a l’experiència religiosa que als 
continguts. Hi ha més estona de pregària i es 
procura fer a l’església. Cada infant té un qua-
dern de vida on hi anota totes les seves experi-
ències i després es comenta entre els infants 
del mateix grup i es comparteix també amb els 
pares.

Als pares i infants els ha agradat molt aquesta 
nova metodologia.
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MATINAL A LA COVA DE MANRESA

Marko Ivan Rupnik és un sacerdot jesuïta eslo-
vè, teòleg i escriptor, famós com a autor d’uns 
mosaics inconfusibles fets amb pedres recicla-
des de diversos països del món; hi ha qui l’ano-
mena el Gaudí del segle XXI tot i tenir estils ben 
diferents. Alguns d’aquests mosaics es troben a 
la Cova de Manresa. La comissió de Fe i Cultura 
que va iniciar el curs amb un cicle d’activitats 
relacionades amb Sant Ignasi organitzà, per dis-
sabte 12 de novembre, una matinal per poder 
gaudir in situ de l’obra de Rupnik. La sortida va 
tenir un gran èxit de participació ja que en auto-
car ens vam desplaçar cap a Manresa un grup 
de 56 persones i allà se’ns hi van afegir tres per-
sones més, és a dir que en total vam ser 59.

Abans d’iniciar la visita guiada i veure la projecció 
de l’audiovisual, una persona de la comissió va 
preparar una pregària que inicialment s’havia de 
fer a la Cova, però va ser impossible degut a la 
gran afl uència de grups. Per tant la vam fer en 
una de les sales. Vam començar amb el cant Llui-
ta i espera, tot seguit es va llegir una lectura molt 
bonica del jesuïta José María Rodríguez Olaizola:

VEURE NOVES
TOTES LES COSES EN CRIST

No és novetat l’amor,
-perquè és etern-.

No és insòlit cridar-te
en els nostres somnis,

ni és sorpresa descobrir
que ens esperes.

No és la justícia un reclam
que sentim per primera vegada.

El perdó no és impossible,
ni seguir-te una quimera.

Però a la vegada, tot és nou:
l’amor i els anhels
els nostres somnis

i la teva espera.

Nou el crit de la justícia,
nou el perdó i el sender

per on seguir els teus passos,
on alçar la teva bandera.

Quan Tu, pobre i humil,
ens ho mostris amb els teus ulls,

veurem el teu Regne
i habitarem la teva terra.

Tot seguit es va llegir la lectura de l’evangeli i 
després d’una estona de silenci es va fer una 
pregària:

PREGÀRIA DE LA COMUNITAT AL COR

Que la nostra parròquia sigui
COMUNITAT, Senyor,

que cadascú tingui un cor comunitari,
Senyor, que aprenguem a estimar-nos, Senyor,

a estar contents amb els qui estan
contents, a plorar amb els qui ploren,

que la nostra fe també sigui
comunitària, Senyor,

que aprenguem a escoltar
junts el batec del teu

Esperit.

Doneu-nos il·lusió i energia,
Senyor, per tal de portar entre

tots les regnes de la
COMUNITAT.

Que la causa de Jesús ens
faci descobrir i sentir que

estem solidàriament enviats en missió, a la
COMUNITAT, en

sinodalitat i enmig del món,
Senyor.
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Va ser una matinal molt enriquidora, gaudir dels 
mosaics on vam poder veure representats frag-
ments de l’Antic i el Nou Testament; pregar i 

conviure ens va fer sentir aquell matí de dissabte 
com a comunitat amb ganes d’aprendre, de viu-
re i de pregar.
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SOPAR DE PELEGRINS

Com és costum i tradició a la nostra parròquia, la 
Comissió del Pelegrinatge, uns mesos després 
d’haver fet el viatge, organitza un sopar amb els 
pelegrins per poder fer convivència i compartir 
eucaristia, taula i records de diferents moments 
viscuts a partir d’un audiovisual fet amb fotogra-
fi es de tots i amb les vivències viscudes i reco-
llides al Portaveu. Divendres 25 de novembre, 
doncs, a les 8 del vespre els pelegrins ens vam 
trobar a l’església per donar gràcies i tot seguit, 

al primer pis, es va poder gaudir d’un sopar sen-
zill, però molt cuidat. Sobre les 11 de la nit bai-
xarem tots a l’auditori Mn. Joan Nonell per veure 
la projecció que sempre té molt bona accepta-
ció. Moments entranyables que ajuden a viure la 
fe comunitàriament.

La parròquia agraeix la col·laboració del col·legi 
Sagrada Família així com de la comissió i de to-
tes persones que fan possible aquesta trobada.
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PARADETES DE JOGUINES RECICLADES 2022

Un any més la Comissió de Joguines, juntament 
amb Justícia i Pau Sabadell van organitzar la 
venda de joguines i contes infantils reciclats amb 
l’objectiu de recollir diners per a Càritas Parro-
quial.

Dissabte 26, de les 10 del matí fi ns les 8 del 
vespre, es van muntar les parades a Via Mas-
sagué. Una gran varietat de productes exposats 
a preus més que econòmics van ajudar que hi 

hagués una bona venda. En total es van reco-
llir 1.121,25€, dels quals 498,90€ van ser de la 
venda de 117 joguines i 229,50€ de la venda 
de 200 llibres infantils i juvenils. Van fer donatius 
sense comprar res 31 persones que van deixar 
392,85€.

Aquesta és una activitat solidària molt bonica 
que dóna tot un caliu a la parròquia i que permet 
ajudar als més desfavorits.
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RÈQUIEM DE GABRIEL FAURÉ

Dissabte 26 de novembre, a les 6 de la tarda, la 
parròquia acollí el Cor Praesentia, la Coral Sha-
lom i la Secció de Corda de l’Orquestra Simfòni-
ca Segle XXI, que sota la direcció d’Albert Cabe-
ro Olaya i Martí Costa Senz, interpretaren una de 
les obres cabdals de Gabriel Fauré, el Rèquiem, 

composat després de la mort dels seus pares. 
També interpretaren peces de J.S Bach i Anton 
Bruckner. El concert fou tot un èxit. L’església 
estava plena de gom a gom.
El concert es va fer en benefi ci del Rebost So-
lidari.

CORALS DE LA GENT GRAN

La coordinadora de Casals i Entitats de la Gent 
Gran de Sabadell va organitzar per diumenge 
dia 27 de novembre, a les 5 de la tarda el Con-
cert de Nadal Grans Corals. Les corals partici-
pants van ser: Cardines Creu de Barberà, sota la 
direcció d’Àngels Medrano; Ad libitum As JPBS, 
sota la direcció de Josep Olivella; Club Plaça Va-
llès, sota la direcció de Josep Olivella; Arco Iris 
de Campoamor, sota la direcció de Xavi Teru-

el; Club Natació sota la direcció de Xavi Teruel; 
Coral Renaixença, sota la direcció d’Eulàlia Llar-
gués i Amics de l’Acordió, sota la direcció de 
Frederic Monasor.

Es van cantar cançons populars catalanes i Na-
dales molt ben rebudes per part del públic. Re-
alment va ser tot un testimoni veure com la gent 
gran s’esforça per trobar-se i cantar amb il·lusió.
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PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA 2023

L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una inici-
ativa que té tres fi nalitats: ser una eina educativa, 
esdevenir una font d’informació i servir com a lli-
bre amb articles per a la conscienciació ciutadana 
catalana i llatinoamericana sobre la situació de les 
grans problemàtiques globals que afecten el pla-
neta, principalment, a la regió de l’Amèrica Llati-
na. L’edició de l’Agenda 2023 té com a objectiu 
donar pistes als moviments socials per tal que 
esdevinguin portadors d’esperança i acció trans-
formadora. El tema d’aquest any és La Resiliència 
comunitària Retrobar-nos, actuar i resistir. Resili-
ència vol dir saber fer front a les adversitats sense 
doblegar-se. Jordi Pujades qui va venir a presen-
tar-la a l’auditori Mn. Joan Nonell dimarts 29 de 
novembre, diu que davant les difi cultats sempre 
hi ha alguna cosa que aprens si les superes. És 
per això que l’Agenda del 2023 ha volgut posar la 
mirada en les comunitats indígenes i veure com 
han aconseguit superar reptes.

En aquesta ocasió la introducció que abans feia 
Pere Casaldàliga l’ha fet Marta Benavides, del 
Salvador, qui havia estat secretària d’Oscar Ro-
mero i col·laboradora de l’Agenda de la que se 
n’han imprès 2.100 exemplars en català i 1.800 
en castellà per distribuir-los a Catalunya.

La presentació de l’Agenda a la parròquia va es-
tar organitzada per Justícia i Pau Sabadell.

CONFERÈNCIA SOBRE SANT IGNASI

Per tancar el cicle dedicat a Sant Ignasi, dijous dia 
1 de desembre la Comissió de Fe i Cultura de la 
parròquia convidà Francesc Riera, SJ, qui parlà 
del Discerniment viscut per Sant Ignasi de Loiola fa 
500 anys. L’exposició fou amena i didàctica. Expli-
cà algunes coses que tots ja més o menys sabíem, 
però en va afegir moltes d’altres que deixaven en-
treveure el gran coneixement que tenia Francesc 
Riera de Sant Ignasi i que desconeixíem. Manresa i 
Montserrat, van ser dos punt claus en la seva vida 
després de ser ferit defensant el regne de Navarra.
A Montserrat es donen tres fets claus; el primer és 
que vol demanar perdó per haver estat donat a les 
vanitats del món. El segon, renunciar a bens i ri-
queses. I el tercer, deixar l´espasa de cavaller als 
peus de la Mare de Déu, com a símbol i gest de 
renúncia a tota acció bèl·lica.
A Manresa també hi trobem tres etapes claus. La 
primera és que se sent alliberat de moltes coses i 
això el fa sentir feliç i propens a la pregària. La se-
gona marcada per la desolació; s´ho passa mala-
ment, fi ns i tot té idees de suïcidi perquè en el fons 
sabia que en la seva vida an terior no havia  actuat 
bé; no havia curat ferides i per aquest motiu va pu-
jar a Montserrat, per trobar la santedat, però fi nal-
ment se n’adona que a Déu no se´l pot conquerir 

i aleshores Ignasi li demanà: Preneu i rebeu tota la 
meva voluntat. La tercera etapa és coneguda per 
l’etapa de les grans il·luminacions, també conegu-
da com etapa del Rapte, un rapte espiritual amb el 
que Ignasi se sent agafat per Déu d’una manera 
sobrenatural per tal de dur a terme la tasca de fun-
dar una companyia missionera que més endavant 
es dirà la Companyia de Jesús.
Acabada la conferència s’obrí torn de preguntes 
que van ser molt ben rebudes per part del ponent.
La comissió de Fe i Cultura en fa una valoració molt 
positiva i agraeix la fi delitat de totes les persones que 
participen en les diferents activitats programades.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III D’ADVENT. GAUDETE. 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, pregària 
familiar amb els més petits.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 12, a 
les 7 de la tarda, reunió del grup Sant Mateu i 
dimarts dia 13, a 2/4 de 8 del vespre, reunió del 
grup Sant Joan.

JUSTÍCIA I PAU. Tindran reunió dilluns 12, a 
les 8 del vespre.

ECONOMIA. Dimarts dia 13, a les 7 de la tar-
da, reunió d’aquesta comissió.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 15, a les 9 del ves-
pre, curs bíblic, Tema: La Carta als Gàlates.

SOPAR DE LA FAM. Divendres 16, a les 8 del 
vespre i a l’auditori Mn. Joan Nonell, xerrada 
Dormir al carrer sobre els projectes de sense-
llarisme de la Creu Roja de Sabadell amb la 
participació d’Elvira Franch, vicepresidenta de 
la Creu Roja de Sabadell, i el testimoni de Lluís 
Fontas, voluntari. Els diners que es recullin es 
destinaran íntegrament als projectes de la Creu 
Roja per a les persones sense llar de Sabadell. 
Organitza Justícia i Pau Sabadell.

PREGÀRIA 0-7. El proper dissabte dia 17 de 
desembre a 2/4 de 6 de la tarda,celebrarem 
la Pregària 0-7 a la capella de la Mare de Déu 
de Riu-sec. Volem celebrar Nadal amb els més 
menuts de la parròquia i per això els explicarem 
el conte El trosset de llum que ens ajudarà a 
tenir ganes de fer arribar la llum que portem 
al cor a totes les persones que tenim al nostre 
voltant.

MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 17, a 2/4 de 7 
de la tarda, missa de Nadal amb tots els infants 
de la Catequesi Familiar.

CONCERT DE NADAL. Diumenge dia 18, a les 
6 de la tarda, concert de Nadal a càrrec de la 
Coral Ressò. Taquilla inversa, els diners que es 
reculin es destinaran a la Marató de TV3.

AGENDA LLATINOAMERICANA. Si algú està 
interessat en comprar-ne alguna la podrà ad-
quirir al despatx parroquial al preu de 10 euros.

Jo envio davant teu
el meu missatger,

perquè et prepari el camí.
Entre tots

els que les mares
han portat al món

no n’hi ha hagut cap
de més gran

que Joan el Baptista.

Mt 11,2-11


