
Des de la mort del bisbe Pere Casaldàliga, tots 
els mitjans han anat plens parlant de com era “el 
bisbe dels pobres” i de com va dedicar la seva 
vida, inclòs amb perill de mort varies vegade s, 
defensant les causes de la gent senzilla enfront 
dels governants i els poderosos, amb actuaci-
ons, a voltes no prou compreses per algunes 
jerarquies.

A Sabadell molts recordem aquell pare claretià, 
del Cor de Maria, que als anys 50, just ordenat 
sacerdot, va venir a fer classe al col·legi, però 
el seu esperit apostòlic ja el va portar a ser vi-
ce-consiliari de la Congregació Mariana, a ani-
mar els Cursets de Cristiandat i a treballar a les 
barriades que s’anaven formant amb la immi-
gració d’aquells anys.

De la seva tasca a Araguaia, al Brasil, se’n ha 
parlat extensament a tots els mitjans, però jo 
voldria fer un record pels altres “casaldàligues” 
que arreu del món, sigui a l’Amèrica Llatina, a 
l’Àsia o a l’Àfrica, molts milers de missioners i 
missioneres, de quasi totes les ordes i congre-
gacions religioses de l’Església i del clero secu-
lar, estan treballant de forma semblant a la que 
feia el bisbe Casaldàliga entre la gent més ne-

cessitada, molts d’ells amb perill de la pròpia 
vida en països amb dictadures o en guerra, que 
quan algunes ONG han hagut de marxar per la 
impossibilitat de treballar, ells i elles s’han volgut 
quedar per no abandonar a la gent a la que han 
entregat el seu cor i la seva vida; i la prova d’això 
és la llarga llista de màrtirs dels segles XX i XXI, 
que el sant pare Francesc ja ha dit que és més 
nombrosa que la de les grans persecucions dels 
primers segles del cristianisme.

Sempre ha estat l’Església missionera, seguint les 
paraules de Jesús: “Aneu per tot el món i predi-
queu la Bona Nova”, i la Bona Nova és: “Estimeu 
a Déu i estimeu als altres”; i aquest estimar als al-
tres és el que han fet sempre els missioners, com 
va fer al segle XVI sant Francesc Xavier defensant 
els intocables de la Índia; o al segle XVII sant Pere 
Claver que ajudava i curava els esclaus que arri-
baven a Cartagena de Índies, o al segle XIX sant 
Daniel Comboni amb un grup de sacerdots itali-
ans, que van portar el cristianisme al Sudan i tota 
l’Àfrica Central tot defensant als esclaus dels qui 
els maltractaven i explotaven. Actualment tenim 
aquests milers i milers de sacerdots que arreu del 
món, a més de predicar l’Evangeli i administrar 
els sagraments, creen i treballen en hospitals, or-
fenats, i col·legis, ensenyen a treballar el camp o 
altres mitjans per millorar el nivell de vida i quan 
cal, com el bisbe Pere Casaldàliga, denuncien les 
opressions i les injustícies dels més desprotegits. 
I tant o més important és també el treball d’en-
cara més milers de religioses que amb la seva 
generosa entrega i abnegació efi cacíssims i in-
dispensables fan que funcioni tot aquest treball 
social d’hospitals, orfenats, etc.

Els cristians dels països tradicionalment catò-
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lics hem de ser conscients de que cal ser la re-
reguarda de tots aquests germans i germanes 
nostres i tenim la responsabilitat de buscar la 
manera de donar-los suport espiritual i materi-
al a aquests cristians compromesos, que un dia 

carregats d’il·lusió, molts d’ells amb vint i pocs 
anys, han deixat la seva família i la seva pàtria, 
per integrar-se en cos i ànima, a un altre país que 
és la seva nova pàtria, per la majoria durant tota 
la resta de la seva vida.

AMICS DE SANT PAU DE RIU-SEC. Dilluns dia 
19, a les 6 de la tarda reunió d’aquesta comis-
sió.

GRUP DE REFLEXIÓ DE LA FE. Trobada di-
lluns dia 19, a les 8 del vespre.
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CULTES

DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY. Missa 
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diu-
menge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en caste-
llà, 12 del migdia i 9 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària 
familiar amb els més menuts. Atesa la situació de 
pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-2021 
fent una tramesa mensual d’un guió de pregària 
per fer-la a casa en família. Els interessats podeu 
sol·licitar aquest enviament a

pregaria07@purissimasabadell.org

Retorneu al Cèsar
això que és del Cèsar,
i a Déu,
allò que és de Déu.
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LOTERIA. Com cada any la parròquia posa a la 
vostra disposició loteria de Nadal i de Cap d’Any. 
De la loteria nacional es juga al número 14.751, 
de la Grossa 05447 36175 50316 96334.
Preu 5 €.
CÀRITAS PARROQUIAL. El Rebost fa una cri-
da ja que degut a la crisi econòmica provocada 
per la pandèmia cada dia venen més persones 
a demanar aliments. Es necessita: arròs, oli, fa-
rina, llaunes de tonyina, pots de llegum cuit, i 
altres aliments que trobareu a la cartellera de 
l’entrada de l’església. També cal sabó per ren-
tar la roba i gel de dutxa. Agraïm per endavant la 
vostra col·laboració.
PREGÀRIA 0-7. Aquest mes us hem preparat 
un nou guió per poder fer la Pregària 0-7 a casa. 
Hi trobareu el conte “Els macarrons de l’àvia”. 
Pensem que us pot ajudar a fer entendre als 
nens i nenes que hem de saber compartir el que 
tenim i que cal ser pacients, donat que no sem-
pre podem ser els primers a tenir allò que volem.
Mentre no es pugui celebrar la pregària presen-
cialment, els qui hi estigueu interessats podeu 
sol·licitar el guió per fer-la a casa a

pregaria07@purissimasabadell.org
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