
A les reunions de l’equip de matrimonis del que 
formem part (dins el moviment Equips de la Mare 
de Déu) ens sorgeix periòdicament el debat so-
bre la transmissió de la fe als fi lls. Les edats dels 
fi lls de l’equip, dels 6 als 17 anys, refl ecteixen un 
ventall ampli d’inquietuds i interessos diferents. 
Aquest tema és una preocupació compartida 
per molts altres equips i matrimonis amb qui ens 
anem trobant.
 Durant l’any 2022 hem tingut ocasió de parti-
cipar en el procés de refl exió sinodal. Un dels 
punts a aprofundir era el següent:
“En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, 
tots “caminen junts”: com es realitza avui aquest 
“caminar junts” en la pròpia Església particular? 
Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a 
créixer en el nostre “caminar junts”?”
El treball de grup per donar resposta a la qües-
tió, juntament amb el neguit per la transmissió 
de la fe als fi lls, ens ha dut a traslladar a la pràc-
tica la nostra aportació. Així, hem endegat una 
iniciativa per fer més propera la missa als infants 

de més de 7 anys. La iniciativa ha comptat de 
seguida amb la col·laboració d’altres feligresos i 
d’en Mn. Joan Nadal, qui s’ha animat a acollir la 
celebració i adaptar-la. Un treball previ a la cele-
bració pretén que els infants i les famílies revisin 
i adaptin les lectures i els cants de la missa. Du-
rant la celebració, de curta durada però sense 
perdre l’essència del sagrament, els infants i les 
famílies viuen amb proximitat el sentit de la cele-
bració. El mossèn, en un entorn proper i familiar, 
explica la celebració i els infants comparteixen 
aspectes de la lectura de l’evangeli.
La iniciativa va fer la primera eucaristia el 3 de 
desembre i volem aprofi tar aquestes línies per 
convidar-vos a les properes celebracions: 28 de 
gener, 25 de febrer, 25 de març, 22 d’abril i 3 
de juny. Són els dissabtes a ¾ de 7 de la tarda 
a la nostra parròquia però a partir d’¼ de 7 ja 
ens trobem per preparar-les i assajar cants entre 
tots.

Albert Merino, Eulàlia Mumbrú, Ester Arans i 
Xavier Portell
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La diada s’inicià amb la vetlla a la Mare de Déu el 
dia 7, a les 7 de la tarda. La pregària la va portar 
la religiosa Teresa Vallvé que va parlar d’Espur-
nes de Puresa. Mn. Joan Nadal donà la benvin-
guda a tothom i tot seguit Mercè Biosca va fer 
una breu presentació de la Teresa. Vam poder 
refl exionar, cantar i pregar durant gairebé una 
hora als peus de la Puríssima. Vam demanar-li 
que ens ajudés a superar la superfi cialitat, l’ego-
isme, l’individualisme... Li vam demanar que ens 
despertés i que aquesta Espurna Pura de Vida 
Nova viscuda fóssim capaços de comunicar-la 
arreu amb joia fonda. També vam pregar per tal 
que Maria ens ajudés a superar la por i ens obrís 
els ulls per valorar les iniciatives positives i va-
luoses, les que aporten una altra visió del món, 
una visió més holística, ecològica, solidària, jus-
ta i pacifi ca.

Acabades les pregàries i hi hagué uns moments 
de silenci i tot seguit agafats de les mans vam 
resar de manera serena el parenostre. Es re-
partiren unes petites llànties amb la imatge de 
la Puríssima i la Teresa Vallvé ens va fer veure 
que el que respirem és amor i que si respirem 
amor hem de fer l’exercici d’inspirar i omplir-nos 
d’aquest amor diví perquè així, d’aquesta ma-
nera, a l’expirar deixarem anar amor al nostre 
entorn.

El dia 8 es van celebrar les misses de 2/4 de 
10 del matí i la de les 11. La Missa Solemne va 
ser a les 12 del migdia, presidida per Mn. Joan 
Nadal, acompanyat pels pares escolapis Quim 
Carol i Josep M. Balcells, també pel rector de la 
parròquia de Sant Fèlix, Mn. Xavier Farrés i el di-
aca permanent Carles Campins. El cants dirigits 
per Salvador Soley i Antoni Térmens van córrer a 
càrrec d’un petit grup de cantaires acompanya-
des a l’orgue per Maite Torras.

A l’acabar la missa voluntaris de l’Arxiu-Museu 
van vendre el nou calendari 2023 i la Cobla Sa-
badell va oferir una audició de sardanes, però va 
haver de ser dins l’església perquè plovia.

A les 3 de la tarda hi hagué el dinar de germanor 
amb molt bon ambient i força participació; 63 
persones. Després de dinar és van cantar na-
dales i feu el tradicional sorteig d’obsequis.

DIADA DE LA PURÍSSIMA 2022



3

La  parròquia de la Puríssima agraeix la participa-
ció de tots i de manera molt especial a tots els 

voluntaris i voluntàries que van fer possible que 
la festa fos tot un èxit.
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El divendres 16 de desembre, organitzat per 
Justícia i Pau Sabadell, va tenir lloc el sopar de la 
fam d’aquest Advent. Com sabeu, un sopar de 
la fam és un àpat de germanor informal on s’ofe-
reix només aigua i pa amb oli en solidaritat amb 
els més necessitats. La col·laboració econòmica 
és totalment voluntària, però es recomana que 
cadascú doni com si hagués anat a sopar a un 
restaurant. Els diners recollits es destinen a la 
causa solidària que s’especifi qui.

Abans del sopar sempre hi ha una xerrada-col-
loqui amb testimonis d’entitats que treballen per 
un món millor. Aquest cop ens van parlar de l’ex-
periència i els projectes per a les persones sense 
llar que duu a terme la Creu Roja Sabadell, amb 
la participació d’Elvira Franch, vice-presidenta, i 
el testimoni de Lluís Fontas, voluntari.

El treball d’aquests voluntaris consisteix a sor-
tir dos o tres vespres per setmana per portar 
menjar calent, begudes i mantes a les persones 
que viuen al carrer o malviuen en locals o espais 
abandonats sense cap condició higiènica: sen-
se llum, ni aigua corrent ni cap mena de segure-
tat. A més (i això és molt important) s’interessen 
per com es troben, els ofereixen ajudar-los a fer 
gestions, miren si poden oferir-los una habitació 
en un pis d’acollida... i sobretot hi tenen una es-
tona de conversa per fer-los palès que no estan 
totalment sols.

La Creu Roja té una Unitat d’Emergència Social 
que, quan el fred és més intens i les tempera-

tures estan entre els 3° i 0°C, actua preventiva-
ment fent sortides amb un vehicle amb mantes, 
roba d’abric, menjar i begudes calentes, etc. per 
a les persones que es troben en situació de sen-
sellarisme. A més, quan es declara una emer-
gència perquè el fred és més intens, el dispositiu 
“Operació Fred” organitza un alberg provisional 
perquè les persones sense llar puguin pernoctar 
a les instal·lacions de la Creu Roja. Surten al car-
rer a cercar les persones sense sostre de la ciu-
tat (que els voluntaris ja coneixen i la majoria de 
vegades saben on trobar al carrer) i els ofereixen 
d’anar a aquest alberg. Així mateix, els ofereixen 
servei de dutxes, roba neta i sopar.

El testimoni tan humà i ple de sentiments dels 
voluntaris ens va frap ar fortament. Perquè 
no sols els donen ajuda material, sinó que els 
transmeten afecte, interès i cordialitat. Aquestes 
persones sense llar no estan acostumades que 
ningú s’interessi per elles. Per a la major part de 
la societat són “invisibles”. Amb el seu testimoni 
els voluntaris ens van fer descobrir un món que 
desconeixem, que volem ignorar, però que exis-
teix i tenim molt a prop.

Ens van demanar que quan veiem persones en 
aquesta situació no les ignorem... Que no els do-
nem diners, perquè no es pot saber en què els 
gastaran, però que els oferim un entrepà o men-
jar que els pugui anar bé. I tan important com 
això és mirar d’apropar-nos-hi i parlar-hi. I en cas 
que ho desconeguin, informar-los dels serveis 
que existeixen a la ciutat on els poden ajudar.

SOPAR DE LA FAM
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MISSA FAMILIAR DE NADAL

Dissabte dia 17 tots els grups de la catequesi 
familiar es trobaren a 2/4 de 6 de la tarda a l’es-
glésia per preparar la missa de Nadal, fer els 
pessebres als altars laterals, com ja és tradició, 
i celebrar l´eucaristia. És bonic veure com pa-
res, infants i catequistes treballen junts. Els pes-
sebres van quedar molt bé i les persones que 
assistiren a les diferents misses d’aquest dies 
agraïren aquest toc nadalenc i d’ornamentació 
de l’església.

A 2/4 de 7 començava la missa que va ser molt 
participativa. Darrerament hi ha la tradició de 
beneir el Nen Jesús que porten els infants del 
pessebre de casa seva per tal que el beneeixi el 
mossèn. També els nens i nenes van fer donació 
d’aliments per ajudar al rebost parroquial.
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EL PESSEBRE DE LA PARRÒQUIA

Quan la parròquia va celebrar els 150 
anys, molts recordareu que el Marcel·lí 
Pol va fer un pessebre monumental a la 
Sala d’Exposicions.
En l’última reunió del consell parroquial 
d’aquest curs es va proposar tornar a 
avisar al Marcel·lí, aquesta vegada per fer 
un pessebre més discret a l’altar major; 
pessebre que va tenir molt bona acolli-
da i que va donar tot un caliu nadalenc. 
La parròquia agraeix la disponibilitat del 
mestre pessebrista, així com de les per-
sones que han col·laborat desinteressa-
dament amb ell.

CONCERT DE NADAL

Sota la direcció de Miquel Garcia Gomà, diu-
menge 18 de desembre, la Coral Ressò oferí, a 
l’església de la Puríssima, un concert de Nadal 
solidari amb la Marató de TV3. El concert, d’una 
hora de durada aproximadament, va oferir can-
çons de Nadal d’arreu del món. La primera peça 
que van interpretar va ser Mi burrito sabanero
de Veneçuela. Tot seguit Llum de les espelmes, 
nadala nord americana de la banda sonora de la 
pel·lícula Sol a casa; Una vez en diciembre ,tam-
bé nord americana; Cantique de Noël, nadala 
francesa; Deck the Hall, gal·lesa; The fi rst Noel, 
anglesa. No podien faltar Les dotze van tocant 
o El petit vailet, populars catalanes. Altres peces 
van ser l’Adeste Fideles i White Christmas.

Va ser un concert divertit amb discretes incursi-
ons de percussió.

Al fi nalitzar, la Coral Ressò va convidar a tothom 
a un pica-pica als locals parroquials. 
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MISSA DEL POLLET I MISSA DEL GALL

Com es tradició el dia 24, a les 8 del vespre, 
es va celebrar a la nostra parròquia la Missa del 
Pollet, que és la missa de Nadal adaptada als 
infants. Comptà amb la col·laboració de l’escola 
del Carme tant pel que fa a l’organització com 
pel que fa a la música; entre els que tocaven 
diferents instruments i cantaires van ser vint per-
sones que van ajudar a viure la celebració d’una 
manera més viva. Vingueren moltes famílies de 
l’escola i de la parròquia; l’església estava plena. 
Enmig d’una església on es respirava un ambi-
ent totalment nadalenc, es va celebrar de nou la 
vinguda de Jesús al món. És una missa maca i 

entranyable. Per una banda, els pessebres fets 
per infants, pares i mares de la catequesi fami-
liar, per l’altra, el de l’altar major, les pancartes, 
les fl ors i l’ornamentació en general es va crear 
un ambient càlid i profund.

Unes hores més tard l’església es tornava a om-
plir per celebrar la tradicional Missa del Gall que 
aquest any ja va poder recuperar l’horari habitu-
al. També hi hagué un gran nombre de músics i 
instruments per acompanyar la litúrgia. Es can-
taren nadales i a l’acabar hi ha una estona per 
desitjar-nos tots un bon Nadal i fer convivència.
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CONCERT DE SANT ESTEVE

El dia 26 de desembre, per primera vegada, es 
va fer a l’església de la Puríssima el concert de 
Sant Esteve que va córrer a càrrec de l’Orfeó de 
Sabadell; una entitat artística dedicada a la mú-
sica coral constituïda a l’octubre del 1904 per 
Antoni Costa Avellaneda i Josep Planas i Arge-
mí. És un dels més antics orfeons de Catalunya.

El concert, sota la direcció de Mercè Pérez 
constà de dues parts. Durant la primera inter-
pretaren, acompanyats al piano per Rossend 
Solvas i els clarinets Roger López i Eduard Pujo 
i e l clarinet baix Oriol Baeza, 6 nocturni de Mo-
zart, Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, 
Erth song de Frank Ticheli, Christmas Lullaby

de John Rutter i l’Ave Maria de Javier Busto.

Durant la mitja part es va fer sorteig d’una pa-
nera ben complerta i tot seguit s’inicià la segona 
part amb nadales catalanes: El Noi de la Mare, 
el Cant dels Ocells, el Desembre Congelat, el Di-
moni Escuat i Fum, Fum, Fum.

Finalitzaren el concert demanant la col·laboració 
del públic i entre tots vam cantar Santa Nit, va 
ser un moment molt especial.

Tothom en va sortir molt content. Sembla que de 
cara l’any vinent es tornarà fer concert de Sant Es-
teve a la parròquia amb la participació de l’Orfeó.
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GRAN ÈXIT DE LA CAMPANYA DE JOGUINES DE NADAL

La comissió està realment agraïda a totes les 
persones, entitats i escoles que han fet possi-
ble una campanya de Nadal tan reeixida com la 
d’aquest any. Joguines noves, contes, colors i 
diners que han permès no només comprar al-
tres joguines sinó també material escolar i llibres 
que faltaven.

Les peticions que han rebut han estat de famí-
lies de la nostra parròquia i d’altres parròquies 
de Sabadell, de famílies derivades de Càritas, 
de serveis socials i de persones que han vin-

gut directament i s’ha posat en contacte amb 
les voluntàries. La demanda ha augmentat molt, 
però sortosament s’han pogut satisfer totes les 
peticions rebudes; tot un goig per la comissió 
que aquest dies ha treballat de valent.

Com sempre han col·laborat també amb la Creu 
Roja de Sabadell.

Gràcies a tots i a totes per mantenir viva la il·lu-
sió dels infants que si no fos per la vostra gene-
rositat potser no seria possible. 
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III 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, pregària 
familiar amb els més petits.

MISSA 7+. El dissabte 28 de gener, a 3/4 de 7 
de la tarda, missa per les famílies i infants més 
grans de 7 anys. Esteu convidats a preparar i 
compartir l’eucaristia un dissabte al mes. Ens 
trobarem per preparar-ho a 1/4 de 7.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 23 de 
gener, a les 7 de la tarda, reunió del grup Sant 
Mateu. I el dimarts dia 24, a 2/4 de 8 del vespre, 
reunió del grup Sant Joan.

VIDA CREIXENT. Dimarts dia 24 de gener, reu-
nió del grup de Vida Creixent, a les 6 de la tarda.

ENTREVISTA A PERE LLUÍS FONT. Dijous dia 
2 de febrer, a les 7 de la tarda i a l’auditori Mn. 
Joan Nonell, Joan Albert Vicenç, Dr. en fi loso-
fi a, entrevistarà a Pere Lluís Font sobre el seu 
darrer llibre Pensaments de Pascal. Pere Lluís 
Font, premi Nacional de Traducció 2022 és Dr. 
en Filosofi a i llicenciat en Teologia. Organitza la 
comissió de Fe i Cultura.

Veniu a mi, i us faré pescadors d’homes.
Mt 4,12-23


