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AVUI PARLEM DE...

ADVENT POT SER UNA CADENA
DE TRANSFORMACIONS PER MILLORAR EL MÓN
Elvira Recasens
Pensar que tot el que succeeix és culpa
dels altres o de Déu mateix és una actitud
molt estesa, però poc eﬁcaç. ¿Què fan els
polítics, els poderosos, l’Església...?. ¿Com
Déu pot permetre que passi això o allò?.
Busquem culpables fora de nosaltres mateixos aŀlegant que no està ens les nostres
mans i que no hi podem fer res. Potser no,
però el que sí podem és intentar un coneixement personal autèntic, una interiorització per ajudar a canviar-nos primer a nosaltres per així poder aconseguir un món
millor. Seria bo que aproﬁtéssim aquesta
oportunitat litúrgica que és el temps d’Advent. Hi ha un text de Confuci que trobo
realment pedagògic i que ens porta a fer
una bona reﬂexió sobre aquesta interiorització urgent que ens cal. Diu així:
Quan els avantpassats desitjaven que hi
hagués harmonia moral en el món, primer
ordenaven els seus propis estats. Desitjant
organitzar els seus estats, primer organitzaven les seves famílies. Desitjant organitzar les seves famílies, primer cultivaven
la seva persona. Desitjant cultivar la seva
persona, primer canviaven els seus cors.
Desitjant canviar els seus cors, primer
buscaven ser sincers en els seus pensaments. Desitjant la sinceritat en els seus
pensaments, primer buscaven el coneixement veritable dins la seva ànima.
Havent buscat el veritable coneixement en
la seva ànima, van arribar a ser sincers en

els seus pensaments. Per la sinceritat dels
seus pensaments, van canviar els cors.
Quan els cors havien canviat, les seves
persones s’havien transformat. Quan les
seves persones s’havien transformat, les
seves famílies van quedar ben organitzades. Quan les seves famílies van quedar
ben organitzades, els seus estats van ser
ben governats. Quan els seus estats van
ser ben governats, el regne va quedar en
pau.
Tanquem els ulls i meditem aquesta reﬂexió amb ganes i en calma. El camí de la
pregària ens pot ajudar, també, a desenvolupar aquest procés per aconseguir assolir un seguit d’actituds quotidianes que
ens portin a millorar el dia a dia propi i de
la comunitat. A la parada del bus, agafem
la línia de l’esperança, deixem passar el
barri del Tant Se M’endona i no baixem ﬁns
l’Avinguda del Compromís tal i com ens
mostra el dibuix que iŀlustra aquest escrit.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE PRIMER D’ADVENT. 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.

CONCERT. Aquest diumenge 2 de desembre, a les 6 de la tarda, concert de l’Orfeó
de Sabadell amb motiu del 50 aniversari de
la CIPO.
ECONOMIA. La comissió es reunirà dilluns
3, a les 7 de la tarda.
JUSTÍCIA I PAU. Reunió dilluns 3, a les 8
del vespre.
REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns 3, a
les 9 del vespre.
FESTA DE LA PURISSIMA.
• 12.00 Missa de Cloenda del 150 aniversari de la Parròquia, presidida pel nostre
bisbe Josep Àngel Saiz Meneses.
• 13.15 Visita al Pessebre Monumental.
• 13.30 Ballada de Sardanes.
• 15.00 Dinar de Germanor a l’Hotel Urpí.
Pel dinar podeu passar a apuntar-vos ﬁns el
4 de desembre. Preu 25 €
NOVENA DE LA PURÍSSIMA. Durant els
dies feiners d’aquesta setmana, després del
res del Sant Rosari, es practicarà aquesta
tradicional devoció.
VENDA DEL LLIBRE SOBRE LES CAPELLES DE LA PURÍSSIMA I ELS NOUS
GOIGS. Dissabte dia 8 de desembre es posarà a la venda els nous Goigs de la Puríssima i el llibre escrit pel Miquel Zambudio Les
capelles de la Puríssima de Sabadell i editat
per l’Arxiu. Preu 15 €.

Lc. 21, 25-28.34-36

Estigueu atents
sobre vosaltres mateixos:
que l’excés de menjar i beure
o la preocupació dels negocis
no afeixugués els vostre cor.
Estigueu alerta pregant
en tota ocasió i demanant
que pugueu sortir-vós-en
de tot això que ha de succeir.

Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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CÀRITAS-VOLUNTARIAT. El 15 de desembre el Grup d’esplai La Trepa anirà a
cantar nadales a les residències La Baells
i Sant Francesc; coordinaran Teresa Puig i
Joan Aguilar. El dia 19 les voluntàries aniran
a cantar a la residència Santa Rosalia i a les
Germanetes, les acompanyaran un grup de
joves de l’Escola Vedruna.
ESTRENA DEL NOU PROJECTE CORAL
DE LIEDER CÀMERA. Diumenge 23 de desembre, a les 6 de la tarda, Concert de Nadal sota la direcció de Josep Vila Casañas.
Venda anticipada d’entrades al despatx parroquial; Capmany, 36. Preu 10 €.
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