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AVUI PARLEM DE...

OBRERS DEL SENYOR, ELS IMPRESCINDIBLES!
Elvira Recasens
Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N'hi ha d'altres que lluiten un any i són millors. Hi ha els qui lluiten molts anys i són molt bons. Però també hi ha els qui lluiten
tota la vida: aquests són els imprescindibles.
Bertolt Brecht
Tornem a les rutines diàries; estem a punt
d’iniciar un nou curs en el que esperem que
el nostre dia a dia senti la gran necessitat
de buscar inspiració, força i repòs en la
pregària, en l’eucaristia, en l’evangeli...
És important l’actitud personal a l’hora de
començar qualsevol projecte. Sant Gregori
el Gran, en la Paràbola de la Vinya diu:
“Pareu esment, estimadíssims germans,
en la vostra manera de viure, i comproveu
si ja sou obrers del Senyor.”

En ple Any de la Misericòrdia, enmig un
món convuls que viu en estat d’alerta
pel tema del terrorisme islàmic, per la
manca de valors i d’ètica... no podem
callar; una fe que no es proposa, que no
es comparteix, és una fe que s’asseca. No
podem callar amb actituds d’indiferència,
de distanciament envers el nostre entorn;
siguem obrers del Senyor!, siguem, com
proposa Bertolt Brecht, imprescindibles
amb voluntat de voler lluitar durant tota
la vida.
La fe s’enforteix donant-la. Avui hem
d’acollir el do de Déu en unes condicions
noves. Cal intensificar la missió; no podem
conformar-nos en viure una religiositat
superficial i una ètica minimalista. Intentem
oferir els nostres ulls per mostrar la llum de
Déu, les nostres mans per donar-les a tots
aquells que es cansin de seguir el camí.
No volem ser científics de la fe, volem ser
obrers del Senyor en aquest nou curs.
He començat amb Bertolt Brecht i acabo
amb ell: “El regal més gran que pots fer
als altres és l'exemple de la teva pròpia
vida”.
Benvinguts al trajecte 2016-2017!
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXV 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.

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI. Totes les persones interessades poden passar pel despatx parroquial del dilluns dia
19 al divendres dia 24, de 6 a 7 de la
tarda, per les inscripcions de catequesi
de Primera Comunió, Postcomunió i Confirmació.

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.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 22, a 2/4 de
10 del vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: “L’evangeli de Joan”.
GRUP DE REFLEXIÓ PER ADULTS. Començarà el proper dilluns dia 26 de setembre, de 9 a 10 del vespre. Els dies de
catequesi d’aquest primer trimestre seran: 10 i 24 d’octubre; 7 i 21 de novembre i 12 de desembre. És obert a tothom.
VIDA CREIXENT. Dimarts dia 27, a les
6 de la tarda, primera de les reunions
mensuals del grup; a la que hi són convidades totes les persones grans que volen
anar alimentant la seva formació religiosa. Enguany treballarem el tema preparat per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de
Tarragona, "Paper dels laics en l'Església
i en el món".
ANTICS JOVES D'ACCIÓ CATÒLICA.
La primera reunió de curs serà el dia 28
de setembre, a 1/4 de 7 de la tarda, a la
Sala Sant Jordi.
DESPATX PARROQUIAL. Ja s´ha reprès l’horari habitual: de dilluns a divendres, de 2/4 de 6 a les 8 del vespre.
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L'home que és fidel
als béns que valen poc,
també ho serà amb els de més valor.
Ningú no pot servir dos amos,
si estima l'un, no estimarà l'altre.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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"Sentir la misericòrdia significa
sentir el dolor dels altres com
si fos propi, la qual cosa condueix, inevitablement, a l'acció".
Francesc Torralba

Parròquia Puríssima Sabadell
purissimasabadell

