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AVUI PARLEM DE...

LA MIRADA
Elvira Recasens
especial fórem capaços d’oferir als del nostre
entorn mirades rialleres, vives, confiades.
Entrenem la mirada, cuidem-la, si sabem estar
atents sabrem copsar l’entesa silenciosa que hi
ha entre mirades.
No voldria acabar sense una bella oració de
Joan Maragall a Santa Llúcia:
Avui festivitat de Santa Llúcia, patrona d’oculistes, modistes, fotògrafs, dissenyadors gràfics,
informàtics i tota una àmplia gamma d’oficis
relacions amb la vista, parlarem del valor de la
mirada.
Potser mai n’havíem estat prou conscients,
però el fet d’haver de dur mascareta ens ha fet
adonar que la cara perd expressivitat; expressivitat que d’alguna manera hem de suplir amb
els ulls.
Aquest dies veiem moltes mirades apagades,
tristes. També ens trobem amb mirades de desconfiança i de por que eviten topar-se amb la
mirada de qualsevol. Desolador!.
En aquests moments ens calen mirades de
complicitat, de tendresa, d’emoció. No podem
mirar-nos entre nosaltres com a pures i possibles fonts de contagi, sinó amb aquesta pandèmia perdrem fins i tot la nostra salut emocional.
La mirada pot dir més que les paraules, ho sabem. Seria bonic que aquest dies d’un sentit

Vós que veniu pel desembre
portant els ulls en un plat,
Santa Llúcia, conserveu-nos
la vista i la claredat.
Són tan bells els ulls al front
quan hi brilla la mirada,
fa tan bo de veure el món
per l’ànima enamorada
de clarors de tota mena
i el moure’s de tot quan viu;
que cada hivern que veniu
gloriosament serena,
prô portant misteriosa
els ulls al damunt d’un plat
(com si en la nit tenebrosa
altre llum vos fos donat),
nosaltres esfereïts
de tota mena de nits
i seguint arreu, arreu
tota estela lluminosa,
us cridem amb forta veu
i amb el pit tot agitat:
“Santa Llúcia gloriosa!
La vista i la claredat!”

nal de Nadal i de la Grossa que podeu comprar
a secretaria al preu de 5 €.

CULTES
DIUMENGE TERCER D’ADVENT. 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
VIDA CREIXENT. Degut a les dificultats per
fer les trobades mensuals d’aquest moviment
cristià de la gent gran, es recorda als que ja el
seguien i als qui vulguin conèixer el moviment,
que es pot consultar cada mes el tema corresponent per internet a vida creixent temari curs
2020 2021.Enguany el tema és: L’harmonia de
la teva vida.
PREGÀRIA 0-7. El conte d’aquest mes per fer
la Pregària 0-7 a casa és La visita del nen Jesús.
Un conte d’Advent que vol ensenyar als infants a
preparar aquest Nadal: ajudant els pares, família, amics... pregant i estant contents.
Mentre no es pugui celebrar la pregària presencialment, els qui hi estigueu interessats podeu
sol·licitar el guió per fer-la a casa a
pregaria07@purissimasabadell.org
PARAULA I VIDA. Ja està a la venda el llibre
que conté els evangelis de cada dia i totes les
lectures del diumenge. El podeu adquirir al despatx parroquial.
LOTERIA. Recordem que la parròquia té a la
vostra disposició números de la Loteria Nacio-

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Podeu deixar-los a les caixes que trobareu al despatx parroquial.
JOGUINES. Continua la campanya de recollida
de joguines noves de botiga per ajudar a que
els infants de Sabadell puguin gaudir durant
aquestes festes de jocs i il·lusió. Animeu-vos a
col·laborar!. Podeu fer les vostres donacions a
les caixes que es troben a l’església, al costat
de l’altar major.
REBOST PARROQUIAL. Des del rebost volem
donar les gràcies a tots els que heu respost a la
nostra crida de recollida d’aliments, però continuem necessitant de la vostra generositat perquè la demanda és molt forta. Amb el fred les
persones sense sostre o que han quedat sense
feina degut a la pandèmia ho estan passant malament. Podeu portar els aliments que trobareu
detallats a les cartelleres de l’entrada.
MISSA DEL GALL. Aquest any per poder controlar millor l’aforament i complir responsablement amb les normes hi haurà dues celebracions de la Missa del Gall; una a les 8 del vespre i
l’altra a les 11 de la nit.

Jo.1, 6-8, 19-28

Joan vingué a donar
testimoni de la Llum,
perquè tothom arribés a la fe.
Ell mateix no era la Llum;
venia només
a donar-ne testimoni.
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