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VIDA DE LA COMUNITAT
LA NOVA REALITAT APLICADA A LA NOSTRA PARRÒQUIA

Mn. Joan Nadal

Aquesta, la nova realitat o la 
nova normalitat és una expres-
sió que ha quedat en el nostre 
vocabulari. Com tots sabem 
ve marcada pel coronavirus: 
les mascaretes, la distància 
de dos metres i la por al con-
tagi amb possibles greus con-
seqüències formen part de la 
normalitat d’ara.
Què vol dir la nova realitat apli-
cada a la nostra parròquia? 
Doncs vol dir adaptar-nos a 
aquestes circumstàncies com 
fan les empreses, les escoles, 
les famílies, i moltes altres ins-
titucions i associacions. La Pu-

ríssima sempre s’ha caracteritzat per ser molt activa i ara menys que mai hem de per-
dre aquest trem que ens ha caracteritzat. Us animo a tots a començar de nou el curs i 
en la mesura del possible de forma presencial. Per què de forma presencial? Per dues 
raons, perquè no és bo quedar-se sol a casa aïllat i tancar-se en si mateix i perquè la 
nostra fe és comunitària; mai en tota la historia  de l’església s’ha viscut individualment.
Sé que no serà fàcil començar el curs i mantenir una certa activitat i possiblement en 
determinats moments experimentarem  cansament, incertesa, por; però és en aquests 
moments ens hem de posar en mans de Déu i fer-nos nostres aquelles paraules que 
Jesús va dir en varies ocasions No tingueu por. Jo estaré amb vosaltres dia a dia  fins a 
la fi del món.  Amb l’ajuda de Déu i la solidaritat de tots ens en sortirem. 
Ànims, parròquia i endavant com sempre!! 


