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AVUI PARLEM DE...

BENEFICÈNCIA NO, ACOLLIMENT
Elvira Recasens
Oh, benvinguts, passeu passeu, de les tristors en farem fum,
que casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d'algú.

d’aquestes
característiques que tenen com a
prioritat ajudar a qui més
ho necessita. Perquè som
les persones, més que no
pas els governs, les que
hem de donar resposta
i suport a tot aquest
col·lectiu desfavorit que,
sovint, tenim molt més
a prop del que realment
som conscients.

“Casa nostra, casa vostra” és el lema
de la campanya que neix per iniciativa
d’un grup de persones independents que
treballen en el món de la comunicació,
amb el desig de conscienciar la societat
de les condicions infrahumanes dels
refugiats. Amb aquest moviment, que
s’ha obert a institucions civils i entitats,
es vol posar l’accent a la crisi migratòria
que viu la Mediterrània. Es vol acollir
persones que fugen de les guerres, de la
fam, de la persecució política i religiosa,
a persones d’aquí que tenen diﬁcultats
per desenvolupar una vida digna...
És importantíssim que la societat civil
pugui arribar a emprendre accions

Però "Casa nostra, casa
vostra" fa temps que és el
lema de moltes persones
i que hauria de ser el lema de les nostres
comunitats, tot i que ja des de les Càrites
parroquials s’està fent una gran tasca.
Amb l’onada de fred del mes de gener
la parròquia de Santa Anna de Barcelona
acull a persones sense sostre. Viqui
Molins, la monja teresiana que hem
tingut el gust de conèixer de ben a prop
per haver vingut a la Puríssima en més
d’una ocasió a donar testimoni de la seva
tasca amb el quart món, n’és una de les
principals responsables.
La sala capitular de Santa Anna s’ha
convertit en un dormitori; ﬁns i tot Tv3
ha ofert unes imatges de la capella del
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Santíssim transformada en un espai
d’acolliment on voluntaris serveixen
cafès calents, fruita o pastes a totes
aquelles persones assegudes entorn una
taula senzilla. Aquesta iniciativa –aﬁrma
Viqui Molins– no pretén donar un sentit
de beneﬁcència sinó un sentit d’acollida.
Realment veure per la televisió aquella
capella tan plena de caliu i de vida va ser
com veure una pregària feta realitat. Va
ser una imatge colpidora, plena de força
i de sentit; de fet és el que m’ha mogut
avui a escriure.
A partir d’aquesta iniciativa engegada el
mes de gener, des d’ara la parròquia de
Santa Anna ha decidit acollir de manera
permanent els sense sostre per oferir-los
menjar i algunes comoditats durant les 24
hores del dia. El desig de Victòria Molins
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és el d’una església oberta
a tothom i que aculli a
tothom. Sense dubte
aquest ha de ser el nostre
futur com a comunitats
parroquials cada vegada
més buides. Omplimles de tots aquells que
necessiten un sostre i una
mà amiga; de ben cert
que així no estaran mai
buits tots aquests espais
que utilitzem gairebé
només per les catequesis
i per la formació. No hi ha
millor catequesi ni millor
formació que posar en
pràctica aquesta actitud
samaritana. És hora ja de fer present
a Jesús sense paraules. L’acolliment
als altres ha d’esdevenir un interès

comú i prioritari que ens uneixi com a
parròquia en aquests moments on pels
carres de les nostres ciutats hi ha tantes
persones que lluiten per
sobreviure en ple desert
de l’afecte, amb la panxa
buida i el cor trist. Somhi! Obrim les portes de
la Puríssima, les portes
de les parròquies de la
ciutat per fer de la nostra
Església una Església
testimonial que brilli per
l’acció més que no pas
per la mateixa formació.
Cada gest de solidaritat
i d’acolliment és ja una

pregària. Organitzem-nos i mirem quins
són els signes dels temps i la millor
manera de dur-los a terme.
M’agradaria acabar amb un fragment del
poema d’Eduardo Galeano que parla de
tots aquells que no tenen ni sostre ni
rostre, Los nadies.

LOS NADIES
Los nadies: los hijos de nadie,
los dueños de nada.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones,
sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos,
sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no ﬁguran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos
que la bala que los mata.
Doncs que "los nadies" passin a formar part del nostre dia a dia i que sapiguem
donar-los un rostre i conèixer-los pel seu nom, que sapiguem ser acollidors dels
acollits, més que no pas voluntaris.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VUITÈ 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
ADULTS. Es trobaran dilluns dia 27, a les
8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.

DIMECRES DE CENDRA. Dimecres dia 1
de març, comença la Quaresma. La missa
amb la imposició de la cendra serà 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.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns dia 27, a 2/4 de
9 del vespre, reunió d'aquesta comissió.

AMICS DE SANT PAU DE RIU-SEC. Tindran reunió dijous 2 de març, a les 5 de
la tarda.
COMISSIÓ DELS 150 ANYS. Dijous dia
2, a 2/4 de 9 del vespre, reunió d’aquesta
comissió.
MISSA FAMILIAR. Dissabte 4, a les 7
de la tarda, missa familiar amb pares i infants de 1er. i 2on. curs.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Dimecres 8
de març, a les 7 de la tarda, reunió de voluntàries per preparar la Pasqua. Es prega
la màxima assistència.

Mt. 6. 24-34

Qui de vosaltres,
per més que es neguitegi,
és capaç d'allargar
ni un minut el temps
de la seva vida?
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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