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AVUI PARLEM DE...

DEJUNI INTERIOR
Elvira Recasens
Potser hauríem d’actualitzar algunes de les disciplines que se’ns recomanen per Quaresma,
com ara el tema del dejuni. Segurament el pairíem millor en aquests moments si parléssim de
dejuni interior, aquell que porta a preguntar-nos
si som capaços de fugir del menú típic de les
societats desenvolupades. Ens podem plantejar, per exemple, dejunar de productes envasats
en plàstic, mirar d’anar a comprar el pa, la fruita,
la verdura o els llegums amb una bossa de roba.
Reforçant la dieta interior podem generar un bé
molt gran al nostre entorn.
Aquesta Quaresma intentem no beure el vi de
l’apatia, abstinguem-nos d’un empatx d’indiferència i de conformisme i omplim els nostres
gots amb aigua viva, que és aquella que ens fa
forts, que ens apropa a Déu i ens aparta dels
contravalors.
I quan anem al nostre supermercat interior mirem de no omplir el carretó amb silencis i consciències adormides. Necessitem la sal de l’ètica
i de la moral per poder aconseguir un àpat senzill, però gustós i amb tots els nutrients.
Conreem la voluntat, el respecte a la diferència
i el diàleg.
Per fer aquest dejuni interior ens pot ajudar la
pregària; un aliat important en la vida del cristià
perquè com afirmava Mons. Francesc Pardo en
una ocasió, la pregària és la respiració de la vida
cristiana, és un exercici d’amor. Qui estima de
veritat prega i qui prega de veritat, estima. En
la pregària trobarem aquesta força que necessitem per a iniciar el nostre dejuni interior.

La mirada interior
Si el que vols és trobar
la bellesa de la vida
vés i busca dins el teu cor
abans de girar-te cap al món.
Hi ha molt més del que pots veure,
vés i explora dins
del teu univers interior.
Allà veuràs que hi ha una força
que és el que fa que
tot sigui allà on està.
Irradia pau
irradia llum
irradia harmonia, sigues tu.
Obre el teu cor al món,
veuràs que tot ho pot
la mirada interior.
Marian Van de Wal

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III DE QUARESMA. 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.

MISSA FAMILIAR. Dissabte 13 de març, a les 6
de la tarda, missa familiar amb infants i pares de
1er curs de catequesi.

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

VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma,
Via Crucis a 2/4 de 8 del vespre.
PARAULA I VIDA. Queden encara alguns llibres
de Paraula i Vida on es troben recollits els comentaris i lectures de la missa de cada dia.
Podeu adquirir-los al despatx parroquial al preu
de 3€ .
VIDA CREIXENT. El tema d’aquest curs preparat per la monja benedictina Conxa Adell titulat
L’harmonia de la teva vida, el poden seguir per
internet totes els persones interessades buscant a Google vida creixent temari 2020-2021,
on cada mes hi ha un nou comentari d’aquesta
harmonia tot seguint l’escala musical.

Jo. 2, 13-25

Traieu això d’aquí,
no convertiu en mercat la casa del meu Pare.
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