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VIDA DE LA COMUNITAT

PEDRES O ESPONGES?
Elvira Recasens
A finals de maig, durant les misses del
cap de setmana, es va fer una crida des
de Càritas per col·laborar econòmicament
amb aquesta organització que fa tants
anys treballa amb l’objectiu d’ajudar els
més desfavorits. Anna Maria Casanovas,
responsable del Rebost parroquial de la
Puríssima, va llegir un text preciós titulat
"Pedres o Esponges?". Ara que iniciem
les vacances d’estiu podem dedicar una
estona a meditar-lo i potser ens ajudarà
a millorar l’actitud envers els altres.
Una vegada un home va preguntar a un
savi: mestre, què penses de Jesucrist?.
Després d’un breu silenci, va respondre:
crec que va ser la persona més humana
que mai hagi existit sobre la terra i també
crec que, tan humà, només podria ser
Déu mateix.

més humans. Tan humans que no fossin
com pedres sinó com esponges de mar.
En els nostre dia a dia som com pedres
o som com esponges?. Estem amarats
d’amor al proïsme?
Des de Càritas estem treballant en
diferents àmbits tant, per millorar la
situació de molts conciutadans nostres
que passen per moments difícils, com
en el drama que pateixen els refugiats.
Necessitem, no cal dir-ho, el vostre ajut.
Entre tots ho podrem fer.

I en què consisteix això de ser més humà?,
va preguntar intrigat l’home. Consisteix
en ser capaç d’estimar gratuïtament,
va respondre el mestre. Llavors si
penses així, per què no et fas cristià?
-li va preguntar-. Amic meu! -exclamà
el mestre- m’agrada Jesucrist però no
tant alguns cristians. Haurien d’estar
amarats d’amor al proïsme i n’hi ha que
són com pedres que han estat al fons
del mar. Si les treus fora i les parteixes
estan totalment seques per dins. Llavors,
segons la teva opinió, com haurien de ser
els cristians? I el mestre va respondre:
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DIUMENGE SETZÈ DE DURANT L'ANY.
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.

REUNIÓ DE PELEGRINS. Dilluns dia 18
de juliol, a 2/4 de 9 del vespre, última
reunió per preparar el pelegrinatge a Polònia amb l'agència Ruth Travel.

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.
"Cap pecat humà, per greu que sigui, pot prevaldre sobre la misericòrdia o limitar-la".
Papa Francesc

PROPERS CINEFÒRUMS. Dimarts dia
26 de juliol, a les 7 de la tarda, passi de
la pel·lícula "Maximilià Kolbe" de K. Zanussi (1991) i dijous dia 28 de juliol a les
7 de la tarda, passi de "Faustina" de J.
Lukaszewicz (1994) a l’Auditori Parroquial.
Organitza Comissió del Pelegrinatge.
SUBSCRIPCIONS. L'estat de les finances parroquials ens mou a iniciar una
nova campanya amb l'objectiu de captar
subscriptors que vulguin donar suport
econòmic per cobrir ajuts socials i tasques de manteniment. La quantitat és
lliure i es pot ingressar al compte corrent de la Puríssima mensualment. Si ja
sou subscriptors podeu convidar a altres
persones o entitats a col·laborar. Moltes
gràcies.
COMUNICACIÓ PURÍSSIMA. Totes les
persones interessades en rebre informació de les activitats parroquials i arxiprestals poden donar-se d'alta enviant
un mail a
comunicacio@purissimasabadell.org

Lc. 10,38-42

Marta, Marta
estàs preocupada i neguitosa
per moltes coses
però només n'hi ha una
de necessària.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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