
Ja fa temps que en informació a la comunitat 
podeu llegir la crida de la parròquia per recollir 
medicaments destinats a  Veneçuela. Avui recor-
darem l’origen d’aquesta iniciativa i us posarem 
al dia de com van les coses.

Com tots vosaltres sabeu en aquests últims 
anys la situació de Veneçuela s´ha degradant 
considerablement, per dir-ho suaument, donada 
la mala gestió del president Maduro i el seu go-
vern. Segons testimonis veneçolans que viuen 
ara entre nosaltres expliquen que hi ha moltes 
persones que moren de gana i també que costa 
molt aconseguir gasolina per poder-se despla-
çar. Però el règim no deixa entrar ajudes exter-
nes perquè vol fer veure que no ho necessita 
i que tot va bé de cara a l’exterior. L´Església 
Catòlica fa tot el que pot, però al ser denegat el 
suport de Càritas externes ho difi culta molt tot.
Un altre dels problemes greus és el dels medi-
caments ja que són molt escassos. Tant és així 
que accepten medicaments caducats que tot i 
no ser tan efi caços ajuden a alleujar algunes si-
tuacions. La Sra. Evelys Escalona, veneçolana i 
feligresa de la nostra parròquia, em va proposar 
fer una recollida de medicaments. Això ho veia 
possible doncs una caixa de medicaments pesa 
molt menys que una caixa d´aliments i els ports 
són molt més econòmics. I així va començar la 
nostra col·laboració. Els medicaments recollits 
s’envien a l’Estado de Lara, a un ambulatori de 
Zulia i a l’ Hospital Antonio Maria Pineda de Bar-
quisimeto. Tant en un lloc com en els altres, els 
metges i infermeres revisen els medicaments i 
els distribueixen.
Es fan arribar allà en vaixell, doncs és molt més 

econòmic que en avió, i en caixes 60 x 40 x 40. 
Cada caixa costa uns 75€. Segons els diners de 
què es disposa per pagar els ports se n’envien 
més o menys caixes; aquest mes passat en fo-
ren 6. Els medicaments que més necessiten són 
antibiòtics, analgèsics, glicemiants per la diabe-
tis, euttirox pel tiroides, antihipertensius i alguns 
indicats pel càncer.

La parròquia a part de recollir els medicaments 
ajuda amb una quantitat mensual de 150€. Fa 
aproximadament uns quatre anys que ho fem. 
Estan a la vostra disposició els rebuts d´aquests 
enviaments i fotografi es que alguna vegada hem 
penjat a l’entrada de l´església. Crec que és un 
signe molt bonic de solidaritat de la nostra par-
ròquia envers els qui més ho necessiten.

Gràcies a tots per la vostra col·laboració.
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MISSA FAMILIAR. Dissabte 13 de febrer, a les 
6 de la tarda, missa amb pares i infants de 1er. 
curs de la nostra parròquia.

COL·LECTA MANS UNIDES. Dissabte 13 i diu-
menge 14 col·lecta per Mans Unides. A la dele-
gació de Sabadell correspon ajudar: Capacitació 
Pagesos a Panda-Mboco (Camerún); Programa 
de Sobirania Alimentaria (Potosí-Bolivia); Acom-
panyament educatiu i professional a pagesos 
(Camagüey-Cuba); Programa per dones i petits 
grangers (Kandhamai-India).

JOGUINES. La comissió agraeix la vostra col-
laboració en la campanya de Nadal i Reis 2020-
2021. Aquest any més que mai ha estat esplèn-
dida i generosa. Gràcies a tots!
També us informem que durant el mes de febrer 
les voluntàries no ens reunirem als locals de la 
parròquia. Ajornem les nostres reunions tot que-
dant pendents de les mesures sanitàries.

VIDA CREIXENT. El tema d’aquest curs prepa-
rat per la monja benedictina Conxa Adell titulat 
L’harmonia de la teva vida, el poden seguir per 
internet totes els persones interessades bus-
cant a Google vida creixent temari 2020-2021, 
on cada mes hi ha un nou comentari d’aquesta 
harmonia tot seguint l’escala musical.
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Anem a altres llocs,
als pobles veïns
i també hi predicaré,
aquesta és la meva missió.

Mc. 1, 29-39

CULTES

DIUMENGE V 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.

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

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT


