
El divendres dia 20 de gener a les 6 de la tarda, 
la parròquia de la Puríssima acollí una pregà-
ria ecumènica organitzada pel MES (Moviment 
Ecumènic de Sabadell). Hi van intervenir: Mn. 
Joan Nadal, rector de la parròquia; Mn. Xavier 
Blanco, president del Moviment Ecumènic de 
Sabadell; Sra. Marta Morell, regidora de Drets 
Civils de l’Ajuntament de Sabadell; Rnd. Daniel 
Sánchez, Església del Crist, Anglicà; Pr. Xavier 
Guerrero, Església del Redemptor, Baptista; S r. 
Ramon Moix, parròquia de Sant Esteve de Cas-
tellar, Catòlic i la Sra. Teodora Zolog, Parròquia 
de Santa Tecla, Església Ortodoxa Romanesa.

El lema d’aquest any fou: Apreneu a fer el bé, 
busqueu la justícia (Isaïes 1, 17). Totes les inter-
vencions giraren sobre aquest tema. La pregà-
ria va comptar amb la col·laboració de la Coral 
Iubilo de la Santíssima Trinitat i membres de la 
nostra parròquia, dirigits per Marc Alguelsuari. 
Hi hagué una bona participació; un centenar de 
persones. Seguidament es va pujar al locals del 
primer pis on la parròquia obsequià amb un petit 
refrigeri.

¿Però que és l’ecumenisme? Podríem defi nir-lo 
dient què és una tendència o moviment que cer-
ca la unitat de totes les confessions cristianes.

Cal dir que la unitat de l’Església està garantida 
per la presència de l’Esperit Sant que és la seva 
font inexhaurible, però no sempre visible a cau-
sa de les divisions que hi ha entre nosaltres, els 
cristians. Ens dol quan apareix el replegament en 
persones i grups tancats que no col·laboren mai 
a fer de la comunitat cristiana una casa oberta 

a tothom. Ja que sovint neixen gelosies, s’afa-
voreixen protagonismes que difi culten el diàleg i 
es menyspreen actuacions dels qui no pensen 
igual, obstaculitzant així esforços de cooperació 
i impedint la comunió entre uns i altres. Tot això 
exigeix el pas valent i humil d’una sincera con-
versió a la unitat.

Afortunadament des de el Concili Vaticà II (1962), 
ja fa uns seixanta anys s´ha avançat molt i hi ha 
una bona relació entre les diferents confessions 
cristianes. Ens cal dialogar més per avançar, i 
sobretot mirar més el que ens uneix que el que 
ens separar
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CULTES

DIUMENGE V 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 6 de 
febrer, a les 7 de la tarda, trobada del grup Sant 
Mateu i dimarts dia 7, a 2/4 de 8 del vespre, tro-
bada del grup Sant Joan.

CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 7 de 
febrer, a les 6 de la tarda, reunió del Consell. 
Queden convocats els representants de totes 
les comissions.

ECONOMIA. Dijous dia 9, a les 7 de la tarda, 
reunió d’aquesta comissió.

CATEQUESI. Dissabte dia 11 de febrer, a 2/4 
de 7 de la tarda, missa familiar amb pares i nens 
del 1r. curs de catequesi. Ens reunirem a 2/4 de 
6, per preparar-la.


