
Avui és diumenge de Rams, dia en que es lle-
geix el relat sencer de la Passió; enguany se-
gons Sant Marc.

D’aquest relat de la Passió he escollit dos per-
sonatges importants, Pere i Judes. Segurament 
us sorprendrà però són dues històries molt sem-
blants, encara que certament amb un fi nal ben 
diferent.

Jesús en l’última cena li diu a Pere: Abans que 
canti el gall, m’hauràs negat tres vegades (Ma-
teu 26,34) i davant d’una criada, mentre Jesús 
és interrogat per Pilat dirà: Jo no conec a aquest 
home de qui parleu (Marc 14,71).

Referent a Judes, Jesús li dirà durant el Sant 
Sopar: En veritat us ho dic, un de vosaltres em 
trairà, un que menja amb mi (Marc 14,18).

És a dir, tots dos traeixen Jesús, però un afronta 
la falta i plora amargament mentre que l’altre no 
pot suportar el pes de la culpa i es penja.

De fet les possibilitats de feblesa del cor humà 
són moltes, l’única manera de prevenir-les és no 
conrear una visió de la vida individualista, autò-
noma, sinó que cal posar-se sempre de part de 
Jesús.

No demana molt d’esforç adonar-nos que 
aquestes dues històries tenen la seva actualitat. 
¿No actuem nosaltres en algunes ocasions com 
Pere? Davant un situació compromesa per por 
o per falta de compromís, no hem dit, no, jo no 

conec aquest home?.¿Qui no ha venut (traït), 
com Judes a algú per trenta denaris?

Pere i Judes van tenir remordiments, però Pere va 
tenir confi ança en la misericòrdia de Déu i Judes 
no. Hauríem de recordar sempre el què diu sant 
Benet al fi nal del capítol V de la seva Regla: no 
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desesperar mai de la misericòrdia de Déu i si en 
realitat el cor ens acusa, pensem, com diu Sant 
Joan, que Déu és més gran que el nostre cor.

Refl exionem una mica tot això en aquests dies 
tant sagrats. Realment, quina és la confi ança 
que tinc en Déu? 
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Beneït el que ve
en nom del Senyor.
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CULTES

DIUMENGE DE RAMS. Missa de vigília, dis-
sabte 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 interes-
sats podeu sol·licitar aquest enviament a

pregaria07@purissimasabadell.org

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

FE I CULTURA. Us informem que podeu trobar 
ja a la web de la Puríssima i dins l’apartat de Fe 
i Cultura, dos vídeos corresponents a la xerra-
da del P. Ramon Maria Nogués sobre l’impacte 
del coronavirus a les nostres vides i un altre de 
Francesc Torralba sobre com afrontar el dol en 
temps convulsos. Regularment anirem afegint 
vídeos i enllaços a activitats o recursos que a 
través de la cultura ens ajudin a aprofundir i con-
solidar la nostra fe.

PREGÀRIA 0-7. Aquest mes hem preparat una 
altra pregària per fer a casa amb els més me-
nuts de la comunitat per parlar sobre la felici-
tat que ens dóna compartir amb els altres allò 
que tenim. Si ens escriviu a l’adreça de correu
pregaria07@purissimasabadell.org us enviarem 
els materials del conte La xocolata de la felicitat.

HORARIS SETMANA SANTA

RAMS. Benedicció de Rams a totes les misses. 
Dissabte 27, a les 8 del vespre. Diumenge 28 a 
les 9.30; 11.00; 12.00 i a les 8 del vespre.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ. Tindrà lloc dimarts 
30, a 2/4 de 8 del vespre. Seguidament celebra-
ció de l’eucaristia.

DIJOUS SANT. La celebració de la institució de 
l’eucaristia serà a les 8 del vespre.

DIVENDRES SANT. Via Crucis estàtic a la par-
ròquia, a les 10 del matí. Ofi ci de la Passió de 
Nostre Senyor Jesucrist a les 6 de la tarda.

VETLLA PASQUAL. Dissabte dia 3 d’abril, a 
2/4 de 8 del vespre.

DIUMENGE DE PASQUA. L’horari de les mis-
ses serà igual que el dels diumenges: 9.30; 
11.00; 12.00 i 8 vespre.


