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AVUI PARLEM DE...

NO ÉS AQUÍ, HA RESSUCITAT
Mn. Joan Nadal
En un món ple de notícies
preocupants,
pobresa,
fam,
refugiats, violència de gènere...
ens desanimem i constantment
patim "morts" en forma de
tristesa,
decepcions,
soledats,
incomprensions...
Però gràcies a la força de Jesús
podem ressuscitar cada dia. Podem
deixar enrere tot el nostre passat
i mirar endavant per començar de
nou. Perquè tot allò de vell que hi
ha en nosaltres, pot quedar destruït
i deixar pas a tot allò bell.
Parlar de resurrecció, vol dir
parlar de vida restituïda. Quantes
situacions individuals i col·lectives
ens criden a nivell personal i social
a aportar-hi una mica de vida;
petites resurreccions que necessita
el nostre entorn i el nostre món i
totes elles ens ajuden a crear un cel
i una terra nova.
Creure en la resurrecció de Jesús
no significa creure solament que
Jesucrist ha ressuscitat; això seria una
reducció de la nostra fe, sinó que també
ens dóna força i llum en el nostre dia a
dia.
Quan ressuscitem viurem una realitat
de plenitud, un amor que no podrem

escapçar. No estarem limitats ni pel
temps ni per l'espai. Ens retrobarem amb
els nostres familiars i amics que ens han
precedit i estarem amb ells per sempre.
Si això no ens dóna una alegria ben plena
i ganes de seguir a Jesús, camí, veritat i
vida ¿Què o qui ens la donarà?
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DE PASQUA. RESURRECCIÓ DEL SENYOR. 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.

DILLUNS DE PASQUA. Dilluns 17
d'abril, la missa serà 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.

ANTICS JOVES D'ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres 19, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió d'aquest grup a la Sala Sant Jordi.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT.
Dimecres
19, a les 7 de la tarda, reunió de la comissió. És prega màxima assistència.
CATEQUESI DE POSTCOMUNIÓ DE
SABADELL. Dijous 20, a les 6 de la tarda, reunió a la Puríssima amb tots els
catequistes de postcomunió per preparar la trobada.
CURS BÍBLIC. Dijous 20, a 2/4 de 10
del vespre, curs bíblic a càrrec de Jaume
Balateu. Tema: "L’ Evangeli de Joan."
PASQÜETES. Dissabte 22 d'abril, a les
5 de la tarda, celebració de la Pasqua
amb els infants de la catequesi. Seguidament animació a l'escola del Carme a
càrrec del Grup d'Esplai La trepa.
REBOST PARROQUIAL. En aquests
moments el rebost necessita els següents aliments: llet, llaunes de tonyina, oli i tomàquet fregit.

Mt. 28, 1-10

Ha ressuscitat
d'entre els morts
i anirà davant vostre
a Galilea;
allà el veureu.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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