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AVUI PARLEM DE...

RECULL DE PENSAMENTS
Redacció
De Bruce Chatwin:
-Hem d'aprendre a viure sense objectes perquè tenen la capacitat de ficar-se dins de
l'ànima i dir-li què ha de fer.
-La vida és un viatge que s’ha de fer caminant.
-No asseguis mai la teva vida davant d’un escriptori.
De Benito Pérez Galdós:
-Els diners els guanyen aquells que amb paciència i una fina observació van darrere dels
que els perden.
-Crec que la política no es fa amb sentiments
sinó amb virtuts, i com que no les tenim, poc
avancem.
-L'amor és un art que mai s'aprèn i sempre
se sap.
De Bertolt Brecht:
-Les crisis arriben quan les coses velles no
acaben de morir i les coses noves no acaben
de néixer.
-Robar en un banc és un delicte, però és més
delicte fundar-ne un.
-El que desconeix la veritat és un ignorant,
però el que la sap i la desmenteix és un criminal.
De Faulkner:
-La intel·ligència és el poder d'acceptar el teu
entorn.
-Hem de ser lliures no per reivindicar la llibertat, sinó per practicar-la.
-Si no t'avergonyeixes de tant en tant de tu
mateix, no ets honest.
-No pots nedar cap a nous horitzons fins que
no tens el coratge de perdre de vista la costa.

De Raimon Paniker:
-Tot aquell peix que nada contra-corrent està
viu.
-Si un vol saber-ho tot, perd la innocència.
Beneïts siguin els agnòstics, els que saben
que no saben.
-La por a la mort és la disfressa de la por a
la vida.
-La saviesa consisteix a reconèixer la singularitat d'un instant, és a dir, que cada moment
és únic i irrepetible. Qui no viu en la sorpresa
i el miracle de cada dia, no viu.
Diferents autors:
-La vida és un 10% el que et passa i un 90%
com respons al què et passa.
Lau Holtz
-El secret de la felicitat és tenir gustos senzills
i una ment complexa, el problema és que, sovint la ment és senzilla i els gustos són complexos.
Fernando Savater
-No recordem dies, recordem moments.
Cesare Pavese
-Si estimes pateixes; si no estimes emmalalteixes.
Sigmund Freud
-No podem trobar la pau evitant la vida.
Virginia Woolf
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE CINQUÈ 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.
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.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA FE. Es reunirà
dilluns 6 de febrer, a les 9 del vespre.
CATEQUESI FAMILIAR. Dilluns dia 6, a
les 9 del vespre, a l Auditori Parroquial, reunió amb pares de 1er. curs.
ECONOMIA. Dimarts 7 de febrer, a les 7 de
la tarda, reunió d´aquesta comissió.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 7,
a 2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell.
Queden convocats els representants de totes les comissions.
ANTICS JOVES D´ACCIÓ CATÒLICA. Dimecres 8, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió a la
Sala Sant Jordi.
CURS PER A CATEQUISTES. Dijous dia
9, de 7 a 2/4 de 9 del vespre, curs per a
catequistes a càrrec de Mn. Toni Deulofeu.
Tema:"Ser Catequistes".
L´APORTACIÓ RELIGIOSA DE RAMON
LLULL. Xerrada a càrrec d’Agustí Boadas,
franciscà i Dr. en filosofia. Tindrà lloc dijous
dia 9, a 2/4 de 8 del vespre. Organitza Fe i
Cultura.

Mt. 5, 13-16

Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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