
 És un aspecte en el que mai havia pensat. Maria, 
al meu entendre, va viure dos confi naments. El 
primer va ser quan estava al seu poble i portava 
al Fill de Déu a les entranyes. Que sapiguem Ma-
ria no va sortir d´allà. Només va trencar aquest 
confi nament, aquesta àrea perimetral que diríem 
avui, per anar a Ain Karen a veure la seva cosina 
Elisabet que esperava un fi ll en una edat molt 
avançada. Va ser un acte de servei i d’estimació 
vers ella. Benaurats aquells que saben deixar-ho 
tot per ajudar els altres.

El segon confi nament i més dur va ser a Egipte. 
Quan va haver de fugir de la persecució d´He-
rodes. Allà hi va estar un bon temps amb tot el 
que això suposa. Ella, com nosaltres, va estar 
separada de la seva família i amics; no els podia 
veure. A nosaltres també ens passa quelcom de 
semblant. No podem trobar-nos amb familiars 
i amics sigui perquè estant a una altra ciutat o 
poble o per la por al contagi.

Maria va saber esperar. Herodes va morir i varen 
poder tornar a Israel; quelcom de semblant pas-
sarà amb la pandèmia. En la història de la huma-
nitat hi han hagut pandèmies que s´han superat. 
També nosaltres amb l´ajuda de Déu i de Maria 
ho superarem.

I mentre ho estem vivint, què hem de fer? Cor 
fred? Si i no. Cor fred per ser conscients i res-
ponsables complint les normes per solidaritat 
d’uns vers els altres, però cor calent per ajudar a 
totes aquelles persones que pateixen més dura-
ment aquesta situació, sigui per soledat, malaltia 
o falta de recursos. Recordem el que ens diu 

Jesús: “Tot allò que fèieu a cadascun d´aquests 
germans meus, per petit que fos, m´ho fèieu a 
mi.”

Que la festa de la Puríssima que celebrem ens 
ajudi a tornar dir sí a Déu com va fer Maria. Sí 
a ser solidaris, sí a complir les normes, sí a no 
perdre l’esperança, si als afectes, sí a l’amor.
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AVUI PARLEM DE...

MARIA TAMBÉ VA ESTAR CONFINADA
Mn. Joan Nadal
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CULTES

DIUMENGE SEGON D’ADVENT. Missa de vigí-
lia, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa 
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del mig-
dia 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

Després de mi ve 
el qui és més poderós que jo,
tan poderós que no sóc digne
ni de ajupir-me a deslligar-li
la corretja del calçat.

Mc. 1, 1-8

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 
les 8 del vespre. La pregària la portarà la Germa-
na Vedruna Mª Antonia, és farà a l´església.

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

CALENDARI. El dia de la Puríssima es posarà a 
la venda el calendari de l’any vinent. El preu, 8 €.

PARAULA I VIDA. Ja està a la venda el llibre 
que conté els evangelis de cada dia i totes les 
lectures del diumenge. Preu 3€ en català i 2€ en 
castellà. El podeu adquirir al despatx parroquial.

JOGUINES. Continua la campanya de recollida 
de joguines. Les caixes les trobareu a l’església, 
al costat de l’altar major.


