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REDACCIÓ

Aquest any tanquem un curs totalment insòlit. Ens hem vist obligats a suspendre aquella vida de la
comunitat potent que omplia els diferents espais físics de la parròquia de convivència, de generositat,
de voluntaris i voluntàries i d’inquietuds espirituals i intel·lectuals. Fins i tot ens hem vist obligats a
suspendre el culte per uns mesos; un culte que hem enyorat doncs compartir la pregària i l’eucaristia
comunitàriament comporta un plus important.
Tanquem amb l’esperança i el desig de poder anar recuperant la part més positiva de tot el que hem
hagut de deixar de banda. Esperem que la situació ens faci més forts en la fe i sapiguem valorar molt
més les relacions tant d’amistat com familiars. Aquí a la Puríssima tots plegats hem mirat de mantenir
el caliu, la comunicació i el contacte mitjançant les xarxes. Catequistes, el grup de comunicació, Mn.
Joan Nadal, el grup de músics, l’esplai i tants altres grups i comissions. Des de Càritas no s’han deixat
de repartir aliments i això ha estat gràcies a la generositat espontània de tots els que han ajudat a omplir

el rebost ja sigui amb aliments o donatius i
també dels que han ajudat a repartir-los.
La parròquia ha pregat reiteradament per la
situació, per malalts i per famílies, pels
sanitaris i tant altres samaritans que en aquest
temps de pandèmia han tingut oportunitat de
mostrar al món que no tot és tecnologia i
ciència sinó que la part humana i els
sentiments són un pilar fonamental i en la vida
i a l’hora de la mort de persones estimades. La
parròquia també ha estat extremadament
curosa i responsable aplicant en cada
moment les mesures d’higiène que es

demanaven, fins i tot al començament algunes persones trobaven que era exagerada aquesta fidelitat.
Aquest estiu el pelegrins no podrem compartir aquells dies de lleure, convivència, cultura, amistat, fe i
pregària, però dins nostre potser en algun moment recordarem petits grans moments viscuts dels
diferents camins caminats que ens faran feliços i alçarem els ulls per donar-ne gràcies. Per això la
redacció ha escollit avui aquesta fotografia feta des del Jardí de la Pau de Sotto Il Monte i vol acabar
amb un dels punts del Decàleg de la Serenitat de Sant Joan XXIII: Només per avui creuré fermament,
encara que les circumstàncies demostrin el contrari, que la bona providència de Déu s’ocupa de mi com
si ningú més no existís al món.
Al setembre ens tornarem a posar en contacte amb vosaltres i veurem quina és, o pot ser, la millor
manera de continuar el ritme de la parròquia de cara el nou curs, mentrestant ens acomiadem desitjant-
vos un bon descans.
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