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ELVIRA RECASENS

VIDA DE COMUNITAT
L’INICI DE CURS SOTA LA REALITAT DEL CÒVID

Davant nostre s’obre la incògnita de com encarar aquest nou curs. Ens sentim insegurs i les
mesures que ens arriben sovint les trobem contradictòries i no entenem perquè unes coses es
poden fer i les altres no. Tot plegat ens depassa; el sentit comú no aconsegueix trobar una
explicació a tota aquesta nova realitat. I així, amb mascaretes, sense petons ni abraçades, amb

una certa angoixa al cor i molta enyorança
d’aquelles trobades familiars, de viatges
compartits, d’activitats parroquials... hem caminat
uns 6 mesos i encara no sabem durant quant de
temps haurem de continuar ocultant els nostres
llavis i estar-nos de donar la mà. Però la comunitat
de la Puríssima ha lluitat i continua lluitant per
mantenir aquesta vida de la comunitat de la que
sovint parla el nostre Portaveu i per aquest motiu
no s’han deixat de fer coses que, fidelment, han
arribat a la feligresia, amics i simpatitzants
mitjançant les xarxes de les que disposem. Ara
durant el mes de setembre ja s’han reunit els
diferents catequistes de la Pregària 0-7, els de la
Familiar, els de joves per tal de valorar quina és la
millor manera d’enfocar aquest curs.
Hem de recordar que el repartiment d’aliments des
del Rebost no ha parat durant l’estiu, tampoc ha
deixat de treballar la comissió d’economia ni la
que té cura de les flors. Altres comissions que
tenen previst reunir-se o començar el curs durant
els mesos de setembre-octubre són: Arxiu-Museu,
Joguines, Fe i Cultura, el Grup de Reflexió de la
Paraula que en principi parteix de dos grups de

cursos anteriors amb periodicitat quinzenal; un els dilluns a 2/4 de 8 i l’altre a les 9 del vespre. Les
trobades seran presencials tenint en compte totes les mesures de distància, mascareta, neteja de
mans, etc.
S’ha recuperat l’horari de culte i del despatx parroquial i unificat. En fi tenim davant un curs que
ens presenta grans reptes. Entre tots anirem aprenent la millor manera de seguir caminant com a
comunitat. El més important és que no deixem de mantenir aquest contacte i aquesta activitat que
ens defineix com a parròquia.
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