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VIDA DE LA COMUNITAT

LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM
Elvira Recasens
de les 8 del matí. Des de fa ja
bastant temps, l’assistència a les
eucaristies dels dies de cada dia
és més baixa i per aquest motiu en una de les reunions de la
comissió de litúrgia, Mn. Nadal,
juntament amb els membres
de la comissió, van acordar celebrar-hi la missa diària a partir
del mes de febrer.

Sempre he vist la capella del santíssim
com una capella de pas; un espai en penombra per on tots anem traginant amunt
i avall amb la dèria de tenir l’església a
punt pel culte. Tant és així que algunes
persones enlloc de fer la visita opten per
restar una estona davant el sant crist de
la Bona Mort que es troba a l’entrada ;
fins i tot hi ha qui s’asseu al banc de l’altar de la Mare de Déu de Montserrat que
queda directament enfront del santíssim
per tal de poder arrecerar-se de l’anar
i venir que sovint distreu de la pregària
i del recolliment. En aquesta capella no
recordo haver assistit mai a cap celebració eucarística possiblement perquè
l’espai és massa reduït, però sí recordo
que alguns anys enrere s’hi deia la missa

L’experiència ha estat tot un èxit
ja que tothom s’hi troba més
acollit i més proper. Aquell espai
reduït s’omple de desitjos, de
pregària conjunta, d’agraïments,
de dubtes i l’ambient es torna més humà
i alhora més càlid. El fet ha demanat alguns canvis pràctics com la il·luminació,
la megafonia i els cantorals, però es valora que val la pena cuidar i mantenir espais com aquest. Cal, encara, fer alguna
remodelació més que demanarà el suport
econòmic del feligresos.
Mica en mica entre tots aconseguirem
tornar a donar vida activa d’oració a
aquesta capella decorada amb pintures
murals del pintor sabadellenc Vila-Arrufat, muralista català nascut a Sabadell el
1894 i fundador de l’Acadèmia de Belles
Arts de la ciutat. Unes pintures que donen la benvinguda i que conviden al recolliment i a la pregària.
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DIUMENGE SETÈ DE PASQUA. ASCENSIÓ DEL SENYOR. Missa de vigília,
dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.
MES DE MARIA. Durant el mes de maig
es resarà cada dia aquesta tradicional devoció, desprès del rosari i s'acompanyarà
la missa amb cants a la Mare de Déu.

APLEC DE LA MARE DE DÉU DE LA
SALUT. Dissabte dia 7, a 2/4 de 10 del
vespre, Vetlla de Pregària organitzada
pels joves de l'arxiprestat. Dilluns dia 9,
a 2/4 de 12, missa major presidida pel
nostre bisbe Josep Àngel Sainz Meneses
i concelebrada pels mossens de la ciutat. Cants a càrrec del Cor Vallès de la
Puríssima. Trobareu més informació a les
sortides de l’església.
VINE I VEURÀS. Dijous dia 12, a les 9
del vespre, trobada amb aquelles persones que vulguin conèixer i aprofundir la
seva fe.
APLEC DE SANT PAU DE RIU-SEC.
Diumenge 15, a l’església de St. Pau de
Riu-sec se celebrarà l’Aplec. Començarà
a les 10 del matí amb la celebració de
l’eucaristia. Visita a l’església romànica,
cants corals i altres actes.
SEGON CINEFÒRUM DEL PELEGRINATGE A POLÒNIA. Les comissions del
Pelegrinatge i Fe i Cultura us conviden al
segon dels cinefòrum sobre Polònia que
es farà diumenge 22 de maig, a les 5 de
la tarda, a l'Auditori Parroquial. Es projectaran les dues parts del film "Karol,
l'home que va esdevenir Papa" en les
que es narra la trajectòria vital de Karol
Wojtyla des de la seva joventut fins a la
seva elecció com a Papa i paral·lelament,
la història de Polònia primer sota la dictadura nazi i després la comunista. Introducció a càrrec de Francesc Macià.

"La misericòrdia de Jesús no és
només un sentiment, sinó una força que dóna vida i que ressuscita
l'home".
Papa Francesc

Lc. 24,46-53

Mentre els beneïa,
s'allunyà d'ells
portat amunt cap al cel.
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