
Xavier Morlans, vicari de la parròquia de Santa 
Anna de Barcelona, que des de fa quatre anys 
acull un hospital de campanya per als sense-
llar, guia cada dilluns una meditació col·lectiva 
que transmet per YouTube; algunes penjades en 
la pàgina web de la nostra parròquia com per 
exemple les quatre sobre els nostres punts fe-
bles (inclou els 7 pecats capitals i dos annexes 
com la por i la vanitat). Inicia cada meditació 
amb uns moments de relaxació.

Parteix d’uns estats anímics que ja tenim incu-
bats des de la infantesa, com la por a no ser es-
timats, la por a no ser valorats i l’enveja dels que 
trobem més savis, més intel·ligents, més do-
tats. Sovint s’utilitzen estratègies per apaivagar 
els efectes. Morlans introdueix la necessitat de 
mantres, frases amb força guiadora, refl exions 
assenyades que motivin, anul·lin els efectes ne-
gatius i ens portin llum. En recopilo alguns que 
va citar: No queixar-nos dels que ens falta i alho-
ra celebrar el que tenim de positiu. Fer valoració 
dels punt forts propis i ser conscients dels punts 
febles que cal acceptar. Tendir a que el nostre 

cor sigui molsa, tou, tendre, receptiu. Intentar fer 
emergir des de les nostres profunditats tot tipus 
d’experiències, sobretot les bones i mirar que no 
ens inquietin les dolentes.

Va parlar també dels pecats capitals que coin-
cideixen amb els nostres punts febles; són les 
febleses humanes:

1. Supèrbia/orgull: no voler necessitar res de 
ningú.

2. Avarícia: poca ànsia de compartir, ajudar 
als altres.

3. Luxúria: voler, anhelar plaers sempre.
4. Ira: ràbia de no ser estimat
5. Gola: ànsia, fam de provar-ho tot ni que 

siguin només superfi cialitats.
6. Enveja: del que tenen abundantment els 

altres.
7. Mandra: d’implicar-se en les difi cultats i 

carències alienes.

A més hi afegeix la vanitat que es desvetlla quan 
ens sentim poca cosa i per contrarestar-ho ens 
acostem als que són més valorats. I la por a 
prendre decisions encara que puguin ser equi-
vocades.

Recomana fugir d’esoterismes, no convertir-nos 
en tastaolletes d’espiritualitats, més aviat cal re-
colzar-nos en tradicions religioses per contactar 
amb la transcendència divina.

Conclusió: després d’escoltar les quatre medi-
tacions voldria puntualitzar que tots els punts 
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febles no coincideixen en una mateixa persona 
i per això es necessari ser conscients dels que 
ens afecten i procurar que en siguin el menys 
nefasts possible i compensar-los mentalment 
amb els punts forts que tots tenim.

He volgut extraure les idees més cabdals de les 
quatre meditacions escoltades més que no pas 
fer un resum exhaustiu punt per punt. He preferit 
destacar el que ens pot servir per aplicar-ho i ser 
més conscients dels nostres punts febles.
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CULTES

DIUMENGE XI 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 interes-
sats podeu sol·licitar aquest enviament a

pregaria07@purissimasabadell.org

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Grup Sant Ma-
teu, reunió dilluns 14 de juny a les 7 de la tarda i 
el grup Sant Marc, reunió el mateix dilluns a les 8 
del vespre. El grup Sant Joan es reunirà dimarts 
dia 15 a 2/4 de 8 del vespre.

CORAL RESSÒ. Diumenge dia 20, a la missa 
de les 12 del migdia, la Coral Ressò, acollida 
dins la nostra parròquia, acompanyarà els cants.

CÀRITAS PARROQUIAL. A causa dels efectes 
de la pandèmia ens han enviat des de Càritas 
Sabadell 12 famílies més de les que ja ateníem, 
és per aquest motiu que des del Rebost parro-
quial demanem la vostra col·laboració; trobareu 
els aliments que necessitem detalls a la nostra 
pàgina web.

VIDA CREIXENT. La propera reunió serà la de 
fi nal de curs i es farà a l’Acadèmia Catòlica el 
dijous 17 de juny, a les 6 de la tarda; per aquest 
motiu convidem a totes les persones dels dife-
rents grups.
Anem avançant amb el temari L’Harmonia de 
la teva vida i toca llegir el capítol 9 que hem 
de procurar llegir abans, per poder aportar les 
nostres refl exions. Protegint-nos seguint les 
normes i amb mascareta, però hem de seguir 
vivint l’amistat i relacionar-nos, per continuar 
amb esperança.

El Regne de Déu
és com un gra de mostassa,
la més petita de les llavors,
però, un cop sembrada
es posa a créixer i acaba més gran
que totes les hortalisses.
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