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AVUI PARLEM DE…

CAPGIREM EL MÓN
DES DE L’AFECTE I LA TENDRESA
Cristianisme i Justícia, gener de 2016.
Després d’un curs intens i ple de feina, activitats i convivència parroquial, estem ja a
punt d’entrar en el mes d’agost, temps de desconnexió i vacances per poder gaudir
de repòs i lleure, però també podem aprofitar per fer revisió personal i canviar hàbits
bàsics de generositat vers els nostre entorn i fer, tal com ens diu el text que tot seguit
us oferim, una veritable revolució de l’afecte i la tendresa.
Redacció
Mirant el món com està no hi dubte que
necessita una revolució. Hi cal una revolució ecològica, política, social i econòmica, però fonamentalment hi cal una
revolució de l’afecte i la tendresa. No ens
podem permetre ni un minut més d’estimar-nos tan poc i tan malament. El nostre cos, la nostra psicologia i el nostre cor
no resisteixen ja més odi, desesperança i
egoisme. No podem suportar més desconfiança, més
por ni més indiferència. Estem fets per l’amor.

acompanyats en la nostra solitud essencial. Ens necessitem per sentir-nos vius;
ens necessitem per a estar vius.
No hi ha afecte sense l’altre a qui estimar. L’afecte s’expressa amb paraules,
gestos, actituds i fets, i agafa tota la persona; en transforma el cap, el cor i els
sentits. En l’abraçada, ens abracen; en

Som éssers limitats. Vivim
en un cos amb necessitats
concretes i ineludibles que
van canviant al llarg de la
vida. No podem defugir la
necessitat que tenim dels
nostres semblants. Ens
necessitem els uns als altres, per a sentir la calor
de l’estima i l’amistat, per
a consolar-nos de la nostra
contingència, per saber-nos
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la mirada als ulls, ens miren; en la cordialitat, se’ns escalfa el cor; en la carícia,
ens acaronen la pell... No hi ha riquesa
que compri l’afecte o que desterri l’odi, ni
hi ha diners que construeixin l’esperança
i la confiança. En la nuesa de la nostra
humanitat i de la comunitat humana en
general, aquesta tasca ens correspon a

cadascun de nosaltres, confiant, això si,
que en el cor de cada home i cada dona
Déu hi ha sembrat la llavor de l’Amor.
En un món hostil a la vida i a la humanitat, reivindiquem la revolució de l’afecte
i la tendresa com a punt de partida, com
a ulleres amb les quals mirar el món i les
persones.

Tot seguit us oferim uns textos que ens poden ajudar a trobar temps per fer aquesta
revolució d’afecte i tendresa:
SI TROBÉSSIM EL TEMPS
Si trobéssim el temps
per escoltar la música de les coses
i la respiració dels éssers...
Si trobéssim el temps
per aprendre de nou els gestos
senzills i espolsar la rutina de tots
els replecs de la nostra ànima...
Si trobéssim el temps
per encisar-nos i sorprendre’ns
i admirar tot allò de bonic, veritable,
i bo que hi ha al nostre entorn...
Llavors, i només llavors,
coneixeríem, potser, què significa VIURE!
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REPOSA TRANQUIL
Si ets un enamorat de la llum,
i procures que la teva vida sigui llum pels altres...
Si les coses que veus et parlen de Déu,
i et mouen a donar-li gràcies...
Si estimes la natura,
i, amb el teu exemple, ensenyes a respectar-la...
Si ets amic dels animals del bosc,
dels peixos del mar i dels ocells del cel...
Si tractes a tothom
com a imatges de Déu que són...
Si penses que ets cristià,
i el teu comportament no desdiu del que penses...
Reposa tranquil, Déu et regala aquestes vacances.
UN ALTRE PARENOSTRE
Parenostre que estàs en les ﬂors, en el
cant dels ocells, al cor bategant; que estàs en l’amor, la compassió, la paciència i
en el gest del perdó.

No em deixis caure en les temptacions
dels errors, dels vicis, de la crítica, de
la xafarderia, de l’enveja, la supèrbia, la
destrucció, l’egoisme...

Parenostre , que estàs en mi, en la meva
família, en el meus amics, que estàs en
aquest que jo estimo, en aquest que em
fereix, en aquell que busca la veritat...

I allibereu-me de tot mal, de tota violència, de tot infortuni, de tota malaltia.

Santifico el teu nom adorat i glorificat,
per tot el que és bonic, bo, just, honest,
de bon nom i misericordiós.
Vingui a nosaltres el vostre regne de pau
i justícia, fe, llum, amor. Que tot això sigui el centre de la meva vida, la meva
llar, la meva família, de la meva feina, del
meus estudis...

Allibereu-me de tot dolor, de tota tristesa, angoixa i de tota desil·lusió.
Però encara si aquestes dificultats veus
que són necessàries en la meva vida, que
jo tingui la força i el coratge de dir: Gràcies, Pare, Senyor per aquesta lliçó.
Que així sigui!

Faci’s la teva voluntat, encara que els
precs reprodueixin a vegades més el
meu orgull, el meu ego, que les meves
necessitats reals.
Perdona totes les meves ofenses, els
meus errors, les meves faltes, els meus
pecats contra tu, contra els que m’envolten, contra mi mateix.
Fes que m’adoni quan es torna fred el
meu cor.
Perdona, així com jo amb la teva ajuda,
perdono a aquells que m’ofenen fins i tot
quan el meu cor està ferit.
3

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XV 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.

PELEGRINATGE D’ESTIU. Dimarts dia
17 de juliol, a 2/4 de 8 del vespre, reunió preparatòria amb l’agència Ruth
Travel. Degut a que l’Auditori Parroquial
està en obres, la reunió tindrà lloc en
una de les sales del primer pis.

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.

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER
VENEÇUELA. Totes les persones que
vulgueu coŀlaborar podeu deixar els
medicaments en les caixes que trobareu a l’església o bé el despatx parroquial. Es necessiten sobretot antibiòtics
i analgèsics. Per més informació podeu
dirigir-vos a Evelys Escalona al telf. 647
225 787.
HORARI D’ESTIU DEL DESPATX
PARROQUIAL. Us informem que durant el mes d’agost el despatx parroquial romandrà tancat.
HORARI DE LES MISSES DURANT
L’AGOST. Recordem que durant el mes
d’agost queda suprimida la missa de les
9 del vespre.
JORNADA DE PORTES OBERTES. Dissabte 8 de setembre i dilluns 10, de 2/4
d’11 a 2/4 d’1 del migdia, la parròquia
de la Puríssima farà jornada de portes
obertes amb motiu de la Festa Major de
la ciutat; es podrà visitar l’Arxiu-Museu
i el campanar.

Mc. 6, 7-13

En aquell temps
Jesús cridà als dotze
i començà a enviar-los
de dos en dos.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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