
Just quan caminem cap a l’hivern i les hores de 
llum es van escurçant arriba l’Advent; un camí 
que ens pot ajudar a reordenar la nostra vida i 
a posar Déu en primer lloc, tasca no gens fàcil 
perquè les propostes al voltant del Nadal rivalit-
zen per assolir aquesta primacia.

L’Advent no és un temps que haguem de viure 
només per a nosaltres ja que Déu ens vol pen-
sant en el proïsme. Una estona caminant, me-
ditant la Paraula de Déu o gaudint de la bellesa 
de la natura poden ser recursos ideals per fer 
aquest camí vers el Nadal.

Hi ha dues maneres d’estar en aquest món, 
a punt per servir i estimar o bé enganxats a 
la pura materialitat que de manera subtil ens 
porta cap a una mort interior; cap a la foscor. 
Fixem-nos en aquest fragment de l’Eclesiastés, 
vaig emprendre grans obres, em vaig construir 
palaus, em vaig plantar vinyes. Vaig comprar 
esclaus i esclaves, i a casa tenia criats. Vaig 
amuntegar plata i or. Em vaig procurar cantors 

i cantores. Vaig arribar a ser més important i 
més ric que tots els qui m´havien precedit. Sa-
tisfeia tots els desigs dels meus ulls, i em vaig 
adonar que tot és en va i afany inútil (Ecl 20, 
2-4.7-8.11).

Aquest Advent és ben diferent dels que haguem 
pogut viure mai cadascú de nosaltres. La Covid 
ens ha canviat a nivell personal, social, comu-
nitari... Per tant hem de viure aquests dies pre-
vis al Nadal de manera nova, creativa i buscant 
sempre la llum. Com diu l’evangeli hem d’estar 
atents, hem de vetllar.

Pensem que la por, l’angoixa, les crisis perso-
nals i els dubtes són experiències viscudes pel 
mateix Jesús, però la seva força interior el van 
ajudar a no deixar-se endur. Ara hem vist que 
aquesta forta crisi que ens porta la pandèmia 
s’ajunta amb una crisi espiritual de dimensions 
globals i això ens “obliga” a buscar solucions 
també globals; tota la humanitat haurà de fer 
l’esforç de salvar l’ésser humà i el planeta. 
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CULTES

PRIMER DIUMENGE D’ADVENT. Missa de vi-
gília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, mis-
sa 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

El tindreu aquí a l’hora menys pensada,
mireu que no us trobi dormint.

Vetlleu!

Mc. 13, 33-37

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

VETLLA DE PREGÀRIA DE LA PURÍSSIMA.
Diumenge 6 de desembre, a les 8 del vespre, 
Vetlla de Pregària per preparar la nostra festa, 
per aquest motiu queda suprimida la missa de 
8. La pregària la portarà la Germana Vedruna 
MªAntonia i es farà a l’església.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ. Aquest any 
no hi haurà inauguració pròpiament dita ja que 
les circumstàncies no ens ho permeten. Es po-
drà visitar després de cada missa. Tema: Els es-
cuts de Sabadell.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES. 
La Comissió us informa que ja ha començat la 
campanya 2020-2021. Us animem, doncs, a 
col·laborar amb nosaltres fent donatiu de JO-
GUINES NOVES, contes, colors... per tal que 
tots els infants de Sabadell puguin gaudir durant 
aquestes festes de jocs i il·lusió. Degut al coro-
navirus remarquen més que mai que col·laboreu 
amb joguines noves de botiga com a mesura de 
seguretat i higiene. Podeu fer les vostres aporta-
cions als despatx parroquial de 6 a 8 de la tarda 
o bé a les caixes que trobareu a l’església. Tam-
bé podeu fer aportacions en metàl·lic si us és 
més còmode. La Comissió us agraeix per enda-
vant la vostra col·laboració. Fem possible entre 
tots la il·lusió dels més petits!.

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENE-
ÇUELA. Tornem a reprendre la recollida de me-
dicaments per Veneçuela. A partir d’ara trobareu 
les caixes al despatx parroquial.


