
El coronavirus és evident que ens ha fet molt 
més humils perquè hem descobert la impotèn-
cia tot i semblar que en ple segle XXI amb la 
tecnologia i la nostra intel·ligència res no podria 
amb nosaltres. La lluita contra l’ésser humà ha 
fet retrobar l’ésser humà, i savis i no tant savis 
hem hagut de reconèixer les nostres limitacions 
i abaixar una mica el cap.

Enmig aquesta situació les persones de fe hem 
tingut oportunitat d’enfortir-la i les que n’estaven 
allunyades de retrobar-la, però sens dubte ha es-
tat una oportunitat d’or per a moltes per descobrir 
Déu, ja que els deus moderns de la ciència i la me-
dicina no han pogut calmar moltes de les nostres 
pors. Tots plegats hem necessitat creure en alguna 
cosa més enllà per reconfortar-nos interiorment.

Segons el SIC (Centre d’Investigacions Socio-
lògiques) a Espanya hi ha més ateus, agnòstics 

i no creients que catòlics practicants, però el 
passat 27 de març, quan el Papa Francesc va 
comparèixer a la Plaça de Sant Pere del Vaticà 
totalment buida per beneir el món, més d’un mi-
lió de fi dels del nostre país van seguir-lo per les 
pantalles de televisió. Molts recordarem sempre 
aquell dia i aquelles imatges. Plovia i el mateix 
crist que de tant en tant apareixia en pantalla 
regalimava sang i aigua. Elisenda Ardèvol de la 
UOC (Universitat Oberta de Catalunya) diu que 
la importància de la religió en casos de crisi és 
molt afectiva a nivell psicològic i social; ens aju-
da davant situacions que no ens veiem capa-
ços de controlar. Per Armand Puig la religió en 
aquests moments hauria d’esdevenir un factor 
de cohesió per a construir un món nou. Ara te-
nim oportunitat de corregir i millorar moltes acti-
tuds i d’enfortir i treballar l’espiritualitat.

Endavant! 
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CULTES

DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY. 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 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

Els qui tenen, els donaré encara més
i en tindran a vessar,
però als qui no tenen els prendré
fi ns allò que els queda.

Mt. 25 ,14-30

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 21, a 2/4 de 7 
de la tarda, missa familiar amb infants i pares de 
2on curs de l’escola Sagrada Família.

PREGÀRIA 0-7.  Aquest mes us hem preparat 
un nou guió sobre la història bíblica de Jonàs 
que ens mostra com Déu ens estima a tots i ens 
perdona sempre.

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

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENE-
ÇUELA. Tornem a reprendre la recollida de me-
dicaments per Veneçuela. Trobareu les caixes 
davant de l’altar major.

REBOST PARROQUIAL. Des del rebost volem 
donar les gràcies a totes les persones que han 
respost a la nostra crida de recollida d’aliments 
i altres productes d’higiene. De tota manera en-
cara continuem necessitant de la vostra genero-
sitat perquè els temps que vivim són complicats 
i la demanda és molt forta. A més aviat vindrà el 
fred i les coses intuïm que es poden complicar 
per tots aquells sense sostre o que s’han quedat 
sense feina degut a la pandèmia.

LOTERIA. Recordem que la parròquia té a la 
vostra disposició números de la Loteria Nacio-
nal de Nadal i de la Grossa que podeu comprar 
a secretaria al preu de 5 euros.

MISSES. Recordeu que mentre duri el toc de 
queda, les misses vespertines de dissabte i diu-
menge se celebraran a les 8.


