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AVUI PARLEM DE...

LA MORT DELS PARES
Elvira Recasens
Per Tots Sants o el dia difunts, ens sentim especialment propers a aquells éssers estimats que
han mort i compartim una comunió com més
viva amb ells. Siguem religiosos o no, penso que
la majoria creiem en una espiritualitat inspirada
per Déu, per la natura o per la mateixa creació.
Tenim una intuïció i un desig gran de retrobament, un desig i una esperança de vida més enllà de la mort física, un desig de transcendència.
Cada mort ens produeix una reacció diferent,
perquè cada persona és única i especial i la nostra relació amb ella també. La mort dels pares,
però, se sent d’una manera que costa d’explicar. Passes a sentir-te orfe i acabes de madurar
si encara no havies tingut temps o oportunitat
de fer-ho abans. El futur no ens pertany completament fins que no ens falten els pares i a partir
d’aquell moment tot pren una altra perspectiva.
El dol pels pares és un dol ben especial; punyent
i dolorós al començament i mica en mica es va
solant i pot arribar esdevenir dolç i tendre. ¿No
us heu sorprès mai a vosaltres mateixos somrient quan el pensament us ha portat a recordar algun moment compartit amb els pares, un
moment que semblava insignificant perquè era
senzill i quotidià?.
Quan els pares ja han mort, els tens més presents que mai, els penses sense pensar-hi perquè són una presència callada que camina amb
tu i que vius dins teu i et fa veure d’ells el que mai
havies valorat i és llavors quan et sents ple de tot
el que t’han donat. La figura de la mare sobretot
és vital perquè el lligam que els fills sentim amb
elles és com un cordó umbilical que ens hi manté units per sempre. Per mi la meva mare –diu

Jordi Ibáñez– és un permanent recordatori de la
necessària correspondència entre la grandesa i
la generositat de l’esperit, o si es vol dir així: del
sentit precís i afinat per saber quina és exactament la importància de les coses importants.
Preciós, el sentit afinat per saber quina és exactament la importància de les coses importants!!!.
Els pares van ser les primeres persones que
ens van estimar de manera incondicional, les
primeres persones que ens van mirar amb ulls
de tendresa, amb subtilesa, amb orgull unes vegades i amb disgust unes altres, però sempre
amb aquella complicitat que només pot fer néixer l’amor autèntic. Amb els pares tot i la seva
mort hi continuem tenint el contacte immaterial
de la tendresa.
La litúrgia i la tradició, avui i demà ens ajuden a
posar l’accent a una cal·ligrafia diària que sembla d’oblit, però que no ho és i ens pot ajudar
també a veure i sentir la mort com el camí cap a
la conquesta final de la lleugeresa.

Tots Sants

CULTES

Hi ha una quietud somorta,
novembre reclòs i silenciós,
i un record viu per tantes absències,
Tots Sants melangiós.
S’escola el matí, amb el sol tardorenc que escalfa
i s’estova el cor, pels batecs dels qui no veiem,
eren i foren, respiraren l’aire que ens refà
i dubtaren, com tu i com jo, del destí de després,
quan el cos no senti i la parca s’endugui el darrer alè.
Hi ha una papallona de colors vius
que vola inquieta i fent tentines
pels gerros de la galeria.
El darrer escalf matinal la mantindrà viva
fins que la fredor de cap al tard la faci retirar
i li segui el batec d’ales. Ni ens n’adonarem.
Veurem la seva fragilitat i ens interrogarem
per la brevetat de la vida.
Anirem als anys que ja no tenim, i absorts de tot
recordarem el somriure, el tacte, l’olor i la presència
dels que partiren i se’ns allunyaren.
I la llosa freda que posa fi a la seva època
ens punyirà l’esperit. Cossos que no podem retenir.
Hi ha una foto que he mirat amb més intensitat
i un recordatori m’ha dit que hi ha un temps que és
esgotat
-tant fa de la partença?
I em sentiré molt poca cosa, presoner
d’un espai i d’un temps que se m’emporta
o que em reté i m’allunya d’aquells
que ja viatgen més enllà de totes les vies làcties:
silenci etern de l’univers i campanades pausades de
capvespre.
Però on són? Els voldria aquí.
Em conhorta saber-los en el record nostre i limitat,
en els gestos i capteniments del que som
i aquí al costat, invisible presència amb què van
abillats.

DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY. TOTS
SANTS. Missa de vigília, dissabte a les 8 del
vespre. Diumenge, missa a 2/4 de 10 del matí,
11 en castellà, 12 del migdia i 8 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres 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

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT
ECONOMIA. Dilluns 2 de novembre, a les 7 de
la tarda, reunió d’aquesta comissió.
MISSA PELS NOSTRES DIFUNTS. Dilluns dia
2, a les 8 del vespre, missa pels nostres fidels
difunts.
DOMUND. En la col·lecta per les missions,
s’han recollit 1.363,64€; a tots moltes gràcies.

Mt. 5, 1-12a

Feliços els qui estan de dol,
vindrà el dia que seran consolats.
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