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AVUI PARLEM DE...

EL SENTIMENT RELIGIÓS
HA CRESCUT DURANT LA PANDÈMIA?
Mn. Joan Nadal
només des d’aquest món. I seguint el parer del
pare abat: El missatge de Jesús no ha deixat
mai de ser contemporani, perquè ens parla del
que és fonamental per a l’ésser humà: l’amor, la
fraternitat i el perdó.

JESUS
Al meu parer és que si que ha crescut el sentiment religiós durant la pandèmia i ho dic basant-me en la pròpia realitat de la parròquia. A
les misses venen més persones, persones que
no havia vist mai i que assisteixen al culte amb
certa regularitat. Calculo que hem augmentat,
aproximadament, entre un 3% i 5% l’afluència.
Un altre fet que he constatat és que des de començament de curs s’han inscrit quatre adults al
curs de preparació per rebre els sagraments del
baptisme i la confirmació.
Per altra banda i parlant en termes generals podem centrar l’atenció en, per exemple, les declaracions del pare abat de Montserrat qui afirma
que les trobades que fan amb agnòstics cada
vegada són més nodrides, però és, sobretot a
partir de la pandèmia, quan molta gent s’està
adonant que les grans qüestions sobre el sentit
de la nostra existència no es poden respondre

També Ignasi Miranda, director de La Missa de
RTVE Catalunya, ha detectat que entre març i
l’abril, la missa va tenir una mitjana de 60.000
espectadors; és a dir va augmentar l’audiència.
La necessitat de refugi, consol i antídot contra la
por s’està donant en persones que no creuen,
però intenten construir algun tipus d’experiència
personal des de la interioritat.
El Twitter del Papa Francesc ha augmentat considerablement el nombre de seguidors; actualment ja són més de 18 milions.
Tot plegat ens indica que les persones no només necessitem en aquests moments de la tecnologia i la medicina sinó també de la religió, i
sobretot de la fe i l’espiritualitat.
He sabut darrerament que plataformes com
Netflix i HBO estan finançant sèries de temàtica
catòlica.
En fi no voldria cansar-vos amb més dades, però
penso que val la pena reflexionar seriosament en
tot això. Esperem que aquest augment del sentiment religiós no sigui flor d’un dia i que quan
ens hagin passat les pors i ens tornem a sentir
els amos del món no tornem a apartar Déu de
les nostres vides.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III 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.

CATECUMENAT PER A ADULTS. Continua
oberta la inscripció per la catequesi de Baptisme i Confirmació d’adults. Les trobades, inicialment, seran els dimarts a 2/4 de 8 del vespre
amb periodicitat quinzenal.

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

MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 30, a les 6 de
la tarda, missa familiar amb infants i pares de
2on curs.
RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua la recollida de medicaments.
Podeu deixar-los a les caixes que es troben al
despatx parroquial.

Mc. 1, 14-20

Veniu a mi i us faré pescadors d’homes.
Immediatament abandonaren les xarxes i anàren amb ell.
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