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VIDA DE LA COMUNITAT

CONFERÈNCIA "ENTENDRE LES RELIGIONS"
Maria Carme Miralda

El divendres 27 de gener a les 19:30h, en
Joan Estruch vindrà a presentar-nos el
seu llibre Entendre les religions a l’auditori
parroquial.
La Comissió de Fe i Cultura ha decidit
convidar aquest sociòleg, professor emèrit
de la Càtedra de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i director del grup de
recerca ISOR (Investigacions en Sociologia
de la Religió).
Des de fa més de 40 anys, en Joan Estruch,
amb el seu estil bonhomiós i els seus tocs
d’humor, estudia els fenòmens religiosos
en les societats modernes. I es fa moltes
preguntes: “què és allò que avui en la nostra
societat està complint les funcions que
tradicionalment complien unes institucions
religioses que avui estan en crisi?”* És
el futbol una manifestació semblant als
cerimonials religiosos tradicionals? “Segur
que la religió està en crisi? O allò que està
en crisi és l’Església?”
Ha intentat donar, des de la seva Càtedra
de Sociologia, una definició de la religió i
s’aixopluga amb una frase d’Albert Einstein:
“L’home que ha trobat resposta a la pregunta
pel sentit de la vida és un home religiós”.

Per a Joan Estruch, la Sociologia ha de ser
desemmascaradora: “Si agafo l’exemple de
l’Església catòlica, he d’analitzar les maneres
com es transmeten els aparells de poder:
com estan distribuïts els rols, qui juga quins
papers, què representen els bisbes, què
representa la cúria del Vaticà, què representa
el govern universal de l’Església catòlica, què
representa la figura del Sant Pare...”. Per a
J. Estruch, la Sociologia s’ha de preguntar
per què les coses van com van, sobretot per
si s’han de canviar: “Per què a l’Índia s’ha
creat una tradició que ha portat a incinerar
les vídues a la pira funerària del marit?” “ Per
què a algunes societats africanes és pràctica
habitual que a les nenes, a una determinada
edat, se’ls faci una mena d’operació quirúrgica
en condicions summament primitives i se’ls
practiqui l’ablació del clítoris?” “Per què
sorgeixen els fonamentalismes de tot tipus?
l’integrisme catòlic, l’extremisme islàmic,
la ultraortodòxia jueva, el fonamentalisme
protestant...” “contra què reaccionen tots
ells? per què hi ha més probabilitat que
emergeixi el fenomen del fonamentalisme
en un context monoteista que no pas en un
[de] politeista?”... En el seu llibre Entendre
les religions (que es podrà adquirir el dia de
la xerrada), J. Estruch dona resposta a tots
aquests interrogants entre d’altres.
Per acabar, citaré una de les seves conclusions
que més em fan pensar. Diu així: “El món
continua essent tan religiós com sempre, en
efecte, però no pas religiós de la mateixa
manera que sempre ha havia estat”.
Ens ho explicarà el divendres 27 de gener
a les 19:30h a l’auditori parroquial. Us hi
esperem!
*totes les citacions estan tretes del llibre
Entendre les religions, editorial Mediterrània,
2015.
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DIUMENGE SEGON 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.

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER A
ADULTS. Tindrà lloc dilluns dia 16, a les
8 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.

SANT ANTONI. Dimarts dia 17, festa de
Sant Antoni. A les 10 del matí hi haurà la
benedicció a la plaça Taulí i a les 11 missa de la Colla Nova a la nostra parròquia.
SETMANA PER LA UNITAT DELS
CRISTIANS. Del 18 al 25 de gener, cada
dia després del rés del rosari, es farà la
pregària en comunió amb els cristians de
tot el món.
COMISSIÓ DE PELEGRINS. Dijous dia
19, a 2/4 de 9 del vespre, reunió d’aquesta comissió.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 19, a 2/4 de
10 del vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: "L’Evangeli de Joan".
AMICS DE SANT PAU DE RIU-SEC. Divendres dia 20, a 2/4 d'una del migdia al
Vapor Badia, entrega de premis del concurs de fotografia.
PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 21, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària amb els més
menuts.

Jo. 1, 29-34

Mireu l'anyell de Déu
qui pren damunt seu
el pecat del món.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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