
Aquests dies qui més qui menys conserva la 
tradició de fer la carta als Reis. És una tradició 
bonica que cal mantenir, però hauríem de re-
visar què comprem i què demanem; les dues 
accions necessiten d’una actitud responsable.

Pensem que el regal ha de ser un gest dolç, un 
detall vers els altres, però tenint sempre pre-
sent que allò purament material no s’imposi al 
simbòlic, al profund. Hem d’evitar l’impuls com-
pulsiu de comprar; el que compra per impuls 
de moment està content però després l’eufòria 
s’apaga. En realitat els regals comprats de ma-
nera impulsiva els falta ànima i el que els rep 
d’una manera o altra ho nota.

Cal personalitzar els regals, pensar en la persona 
o persones a qui van adreçats. Embolicar-los amb 
sensibilitat i delicadesa. Escriure una petita dedi-
catòria, alguna paraula significativa que acom-
panyi el present. Sabrem si hem fet un bon regal 

perquè el bon regal crea de manera inevitable un 
vincle afectiu. De tota manera l’afecte que sen-
tim per les persones que ens envolten s’expressa 
més pel nostre comportament vers elles de forma 
quotidiana que no pas per fer un gran regal.

A l’hora d’escriure la carta també s’ha de ser 
auster, sensible i solidari. No cal fer una llista 
de casament amb molts obsequis i costosos, 
podem pensar en alguna cosa econòmica però 
emblemàtica que ens agradaria que les perso-
nes estimades ens regalessin.

Aquest any tan diferent i tan especial seria bo 
que enlloc d’objectes regaléssim actituds per tal 
que les persones que ens envolten al coincidir 
amb nosaltres se sentin obsequiades. De tota 
manera un petit detallet no fa mai mal a ningú.

Bona festa de Reis!!
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AVUI PARLEM DE...

EL VERITABLE REGAL CREA UN VINCLE AFECTIU
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CULTES

DIUMENGE SEGON DESPRÉS DE NADAL. 
Missa de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diu-
menge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en caste-
llà, 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

Al principi ja existia el qui és la Paraula.
La Paraula era amb Déu i la Paraula era déu.

Era, doncs, amb Déu el principi.

Jo. 1, 1-18

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

ECONOMIA. Dilluns 4 de gener, a les 7 de la 
tarda reunió d´aquesta comissió.
COL·LECTA DE CÀRITAS. En la col·lecta de 
Nadal es recolliren 1872,50€. Moltes gràcies per 
la vostra generositat.
EPIFANIA DEL SENYOR. Dimecres dia 6, les 
misses seguiran el mateix horari dels diumenges.
CATECUMENAT PER A ADULTS. És oberta 
ja la inscripció per la catequesi de Baptisme i 
Confi rmació d’adults. Les trobades, inicialment, 
seran els dimarts a 2/4 de 8 del vespre amb pe-
riodicitat quinzenal.
GRUP DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Els 
dos grups han reprès les trobades presencials 
dels dilluns tenint en compte les mesures de 
protecció contra el Covid-19 i la normativa vi-
gent. Després de festes, començaran de nou a 
partir de dilluns 11 de gener.


