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AVUI PARLEM DE...

ESTIMAR, UNA INDESCRIPTIBLE LLIBERTAT
Elvira Recasens
Aquesta pandèmia està canviant moltes coses.
Ens ha fet més ecològics, més casolans, més
cuiners..., però també ens ha desvetllat més incertesa i més por; por a emmalaltir, a perdre éssers estimats, a perdre el lloc de treball, por a
estimar, bé, de fet de por a estimar potser n’hem
tingut sempre una mica. Davant aquesta situació
moltes persones es tanquen més del necessari,
però hem de mirar d’evitar-ho perquè el tancament és la presó de la seguretat com diu Hugo
Mujica, sacerdot catòlic, assagista, escriptor i
poeta argentí, del qui he trobat una reflexió molt
bonica i profunda sobre el fet d’obrir-nos, perdre
la por i estimar.
ESTIMAR ENS ALLIBERA
(Resum)
Potser hi hagi una sola por, la por a no ser acollits, a no ser acceptats i, alhora, la por de no
arribar a ser part d’alguna cosa més vasta que el
propi i estret jo, de no tenir on bategar més que
el propi i estret cor.
Potser hi hagi una única solitud, que no la d’estar sols, sinó la d’estar enfront els altres reflectits, però no lliurats.

ba a estimar, de qui no va més enllà de sí mateix.
Quan l’evangeli ens crida a estimar, quan l’amor
de Déu ens crida, en diu que no serem rebutjats,
ens assegura que no serem colpejats, ferits; no
ens assegura que no serem sacrificats. Déu ens
promet que serem alliberats, salvats.
Una vida que estima té més sentit que una vida
protegida. Ningú ens podrà treure l’haver estimat, l’haver experimentat la indescriptible llibertat de sortir de nosaltres mateixos, l’haver començat a experimentar la resurrecció.

Potser per això hi hagi un sol infern, el de no
obrir-se, el de no sortir de sí, el de no aixoplugar
l’altre.

Quan Déu ens crida a estimar, ens crida a transcendir; ens està regalant espai, llibertat, alçada,
amplada... Ens està despertant de la por, de la
divisió entre el que és meu i el que és de l’altre;
entre el jo i els altres.

L’infern del tancament és la presó de la seguretat, de la repetició; l’infern de l’eternitat reflectida
en res més que un mateix, l’infern de qui no arri-

Potser l’amor no sigui sinó l’abolició d’aqueixa
il·lusòria i perversa divisió; potser l’amor no sigui
sinó despertar a la comunió.
(Continua al darrera)

Ningú pot saber amb certesa si estima o no estima, si ens estem donant als altres o ens busquem en ells. Però aquesta inseguretat, aquest
no poder calcular, és el que se’n diu amor; quan
l’amor és oblit de sí, quan l’altre és l’altre i no el
que em pugui donar, quan el vas d’aigua li dono
jo a l’altre sense posar-lo en el compte de la
meva recerca de santedat, en el mesquí compte
dels meus “actes de caritat”, en la comptabilitat
de l’almoina que vaig donar per a que me la torni

Déu, per sentir-me bé jo; això és estimar.
Ara més que mai cal que posem tot el nostre
interès i voluntat en acompanyar i aixoplugar
perquè estem vivint, com deia Santa Teresa,
“tiempos recios”. Obrim-nos, estimem sense
por perquè farem un bé als altres i ens sentirem més lliures, més feliços i donarem sentit
a les nostres vides i a les vides dels que ens
envolten.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VI 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.

DIMECRES DE CENDRA. Dimecres17 de febrer comença la Quaresma. Imposició de la cendra durant la missa de les 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 20202021 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

DATÀFON PER FER DONATIUS. Us recordem
que la parròquia disposa ja de datàfon per tal
que, els que ho desitgeu, pugueu fer les vostres
donacions amb tarja. El trobareu entrant per Via
Massagué a mà esquerra.
JOGUINES. La comissió agraeix la vostra collaboració en la campanya de Nadal i Reis 20202021. Aquest any més que mai ha estat esplèndida 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 quedant pendents de les mesures sanitàries.
PREGÀRIA 0-7. Els que estigueu interessats a
rebre els materials per poder fer la Pregària 0-7 a
casa, si ens escriviu a l’adreça de correu electrònic pregaria07@purissimasabadell.org us farem
arribar l’enllaç al conte La Mariona i el roure i el
guió amb les cançons, la proposta de reflexió i
les pregàries.

Mc. 1, 40-45

La lepra desaparegué
i quedà pur.
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