
Adéu siau, amics, adéu siau!

La tramesa del document adjunt posa fi  a la 
meva llarga col·laboració dins aquesta Comissió 
d’Economia a la que he servit amb goig i satis-
facció durant un llarg període de més de trenta 
anys. Me’n vaig sabent que la deixo en bones 
mans!

Jo he complert 95 anys, són molts anys... mas-
sa anys... potser m’he guanyat un bon descans.

Aquest vell pelegrí evoca l’ahir i recorda el pas-
sat amb mirada humida, recolzat potser al tronc 
i a l’ombra d’una clapada olivera, tot recordant 
l’estrofa verdagueriana:

Coloma blanca
que el món espera
dau-nos la b ranca

de la olivera...

Tinc molt present en el record els bons moments 
d’èpoques llunyanes i d’aquells bons amics que 
he anat deixant pel camí: Mn. Joan Nonell, en 
Pere Dubrey, en Ferran Jové, en Manel Saus, en 
Pau Mª Canet; tots excel·lents col·laboradors i 
millors amics. Espero retrobar-nos al Cel!

Potser ara podré dedicar-me amb més afany a 
posar en paper unes memòries que tinc comen-
çades i retolades com a Pàgines Viscudes ( ja 
em perdonarà el meu admirat Josep Mª Folch i 
Torres, autor de les veritables Pàgines Viscudes
del meu inoblidable Patufet de la meva infància, 

que m’hagi atrevit a fer-li un petit plagi... ).

Són certament vivències d’una llarga vida: Bar-
celona, Vilafranca, Madrid, Sabadell... seguint la 
vida bancària del meu benvolgut pare.

Sento profunda emoció en recordar-ho! És l’ale-
gria d’experimentar que encara m’és fi del la me-
mòria recordant fets i anècdotes que creia es-
borrades. No ho sé, però em plau poder-ho fer!

Com que no tinc el propòsit de publicar-les, crec 
que la seva lectura només serà a l’abast dels 
meus familiars i íntims amics. Com sé de les me-
ves limitacions literàries, només poso en paper 
el que he viscut i dono satisfacció als meus fi lls 
i nets.

Ja m’he allargat massa, disculpeu, disculpeu...
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els que em coneixen bé saben que sóc un senti-
mental sense cura, no puc escoltar El Cant dels 
Ocells amb el violoncel del mestre Pau Casals o 
el cant del Virolai quan pujo a Montserrat, sense 
que quasi se’m vessin les llàgrimes...

Si en alguna cosa encara us puc ser útil, comp-
teu amb mi, segueixo fi del a la vostra amistat!

Mn. Nadal: Disculpeu si alguna vegada no us he 

estat prou amatent, no ha estat pas per manca 
d’afecte o estima... no n’he sabut més.

Elvira: amiga estimada... sempre disposada i 
atenta, gràcies per la teva desinteressada i va-
luosa col·laboració durant anys i anys... gràcies, 
MOLTES GRÀCIES!

Així m’acomiado, rebeu tots una forta abraçada! 
Adéu siau, adéu siau!
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CULTES

DIUMENGE DE PENTECOSTA.. Missa de vigí-
lia, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa 
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del mig-
dia 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

COMISSIÓ DE FE I CULTURA. La comissió de 
Fe i Cultura, us recorda, que a la pàgina web de 
la parròquia podeu seguir a David Jou i a Fran-
cesc Torralba parlant sobre La resurrecció digital 
i la resurrecció cristiana.

MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Conti-
nua la recollida de medicaments per Veneçue-
la. Necessiten sobretot antibiòtics, analgèsics, 
antipirètics, metformina per la diabetis, medica-
ments pel cor i per la depressió. Podeu fer les 
vostres donacions al despatx parroquial en les 
caixes que hi ha destinades per la recollida.

CÀRITAS PARROQUIAL. A causa dels efectes 
de la pandèmia ens han enviat des de Càritas 
Sabadell 12 famílies més de les que ja ateníem 
habitualment; en aquests moments el Rebost 
ajuda a 20 famílies. És per aquest motiu que de-
manem la vostra col·laboració amb el Rebost. 
Gràcies per endavant.

PREGÀRIA 0-7. Si voleu fer la Pregària 0-7 a 
casa, aquest mes us hem preparat un conte 
inspirat en la paràbola del servent sense com-
passió (Mt 18, 21-35). Si hi esteu interessats la 
trobareu a la pàgina web de la parròquia o bé 
ens podeu escriure a

pregaria07@purissimasabadell.org
i us enviarem els materials.

Si algú té set, que vingui a mi, i que begui.Jo. 7, 37-39


