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AVUI PARLEM DE...

COM ESCAPAR DE LA RUTINA
I LA VULGARITAT DE LA VIDA DIÀRIA
Mn. Joan Nadal, basat en un article d’Anselm Grün, monjo benedictí alemany.
Ara que iniciem un nou curs potser seria bo
donar algunes pistes per salvar-nos de la
rutina que ens allunya de la felicitat i resta
creativitat i força a les nostres activitats.
Al meu parer hi dos camins per fugir de la
banalitat i la rutina diàries. El primer seria
buscar distància física i el segon acceptar
la vulgaritat i la rutina. M’explico.
Sempre hi ha la possibilitat, segur que sí,
de trobar aquell racó de silenci que cadascú sap o busca, aquell lloc de la casa
on m’hi trobo bé i busco temps per restar-hi una estona. També puc anar-me’n
a una església i estar-m’hi simplement
en quietud o assistir a un ofici diví. El
fet de cercar un lloc especial, constitueix
en un sentit ampli una nova qualitat que
m’ajudarà. I per a mi representa de disposar d’un temps sagrat. El temps sagrat
em pertany a mi i a Déu. Durant aquest
temps les exigències de la vida quotidiana
no tenen cap poder sobre meu. En ell no
m’afecten els terminis, ni les persones , ni
altres perspectives. Hi puc respirar tranquil i ser totalment jo mateix. Aquest lloc
per a mi es necessari per tal que no resti
alienat i m’enfonsi sota les càrregues de
la vida, sinó que em vagi trobant cada vegada amb el meu jo autèntic. Allí hi ha
el meu veritable jo i en la profunditat del
meu cor també hi ha Déu. Ell és aquell que
em deslliura de la rutina quotidiana i del
poder de les persones.
El segon camí , deia, consisteix en acceptar la vulgaritat i la rutina de les coses diàries i descobrir allò d’especial que hi ha en

el que sembla
normal i corrent. La meva
vida ordinària
admet,
sovint, les dues
possibilitats.
Em
llevo
sempre a la
mateixa hora,
faig sempre
la
mateixa
feina, que la
majoria
de
les vegades
no em resulta
interessant. Però si accepto el meu dia a
dia, aquest passa a ser per a mi un important camp d’exercitació espiritual. Perquè
hi exercito l’actitud desinteressada. Em
lliuro a la feina, a unes persones per les
quals avui existeixo. Aleshores allò quotidià no és una cosa buida, sinó el lloc on jo
exercito i realitzo el meu amor. Aleshores
en el dia a dia aniré tenint unes trobades
que em faran feliç. I de cop i volta allò
que era buit esdevindrà ple,el que era vulgar esdevindrà sagrat i la rutina s’obrirà a
aquelles sorpreses divines en les quals la
transcendència de l’amor diví s’introdueix
en la vida quotidiana.
Us animo, doncs, en aquest començament
de curs a provar de buscar i trobar aquests
camins per fugir de la vulgaritat i la rutina
per esdevenir persones amb alegria i pau
interior que ajuda a fer un entorn més feliç i creatiu.
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DIUMENGE XXVI 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. Dilluns 1 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, reunió d’aquest
grup.
UNIÓ DE MARES. Dimarts 2 d’octubre,
a les 6 de la tarda, missa d’inici de curs.
CONFIRMACIÓ PER ADULTS. Dimarts
2 d’octubre, a les 7 de la tarda.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 2,
a 2/4 de 9, reunió del Consell Parroquial.
Queden convocats tots els representants.
LOTERIA. Ja està a la venda el nº de loteria 33255 per ajudar a sufragar les depeses dels 150 anys.
RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER
VENEÇUELA. Donada la greu situació de
Veneçuela, continua la recollida de medicaments.
CONCURS DE FOTOGRAFIA. Queda
poc per acabar la commemoració dels
150 anys de la parròquia i el programa
d’activitats. Per tant totes les persones
interessades en participar en el concurs
fotogràfic amb imatges de la Puríssima
i/o dels diferents actes podeu enviar-les a
concurs150purissima@gmail.com
Seria bonic poder comptar amb la vostra
coŀlaboració. Hi ha ja algunes persones
que s’han animat a fer-ho. Recordeu que
el termini d’admissions és el 28 de setembre. Les obres s’hauran de presentar
en format JPEG amb les següents mides:
Fotografies horitzontals: 1920 píxels
d’amplada per l’alçada proporcional.
Fotografies verticals: 1080 píxels d’alçada per l’amplada proporcional.
Els arxius aniran nomenats indicant-hi el
nom de l’autor i el número de fotografia.
Es poden enviar fins a 5 fotografies en
color o en blanc i negre. Inèdites. Tècnica
lliure i en format digital.
Recordeu que el primer premi serà de
300 €, el segon de 200 i el tercer de 100.

Mc. 9, 38-43, 45.47-48

Qui no és contra nosaltres és
amb nosaltres.

Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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