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VIDA DE LA COMUNITAT

TEXTOS PER MEDITAR
Properes ja les vacances, la redacció ha buscat alguns textos per tal que els pugueu meditar durant
aquests dies de lleure. Esperem haver encertat.

M’ESPIEN, EM VIGILEN, EM SEGUEIXEN (Salm 139)
David Jou
Saben prou bé quan m’assec i quan m’aixeco.
Descobreixen de lluny estant els meus propòsits.
Veuen si camino o reposo, els són coneguts tots els meus passos.
Encara no tinc la paraula als llavis que ja la veuen pronunciada.
M’espien, em vigilen, em segueixen, m’escolten.
Les seves càmeres m’identiﬁquen i em segueixen entre la multitud.
Si pujo dalt del cel m’hi troben els seus satèl·lits;
Si m’amago als inferns m’hi detecten els seus sismògrafs.
Ah, quan eres Tu i no ells, Senyor,
el que ho sabia tot de mi!
Podia donar-te gràcies d’haver-me fet,
d’haver-me brodat amb una orfebreria de cèl·lules al si de la mare.
La teva mà em guiava, em sostenia,
les mans d’ells em colpegen i empresonen,
què els haig d’agrair?
Volen teixir com tu en les entranyes de la vida,
volen suplantar les teves obres admirables,
però no el teu amor.
Els teus ulls em veien abans d’estar format.
Fes-me invisible als seus ulls.
Els dies de la meva vida eren escrits en el teu llibre.
Esborra’m dels seus arxius.
Fes-me lliure, insondable, incontrolable.
Fes-te tenebra que m’amagui.
Fes-te negra nit que em refugiï.
I que quan em desvetlli del son,
que encara estigui amb Tu.

EXCERCITAR LA MIRADA. RECOMANACIONS D’ESTIU.
Maria Antònia Bogónez Aguado
Aquest any la meva proposta no és gens intel·lectual… Però és el meu propòsit dels darrers
mesos i voldria que el temps de vacances em
permetés d’aprofundir-lo…
Mirem i no veiem… I si aquest estiu ens dediquéssim a desitjar mirar i veure?
Veure allò i aquelles persones que la societat invisibilitza (pobres, gent als marges, altres ètnies,
religions, discapacitats, limitacions…). Fixar-nos
en les meravelles del món, de la natura (en la
seva petitesa –que en són de fascinants les flo-

retes, però també els insectes que ens incomoden més en aquesta estació calorosa–; en la
seva grandesa –el cel, els núvols, les estrelles, la
lluna, el sol, l’univers…–). Però sobretot rostres,
gestos, somriures, patiments.
Ampliar la mirada, endinsar-nos en la vida que
ens envolta, que és regal, que és Creació…
Descobrir-la per estimar-la més, per cuidar-la,
per servir-la! Mirar com Jesús mirava: avall, a
dalt, endins, lluny.
A mirar!!!

BÉCQUER
Maria-Josep Hernàndez
Quin missatge extraordinari de tendresa, aquest
de Gustavo Adolfo Bécquer: “El alma que puede
hablar con los ojos, también puede besar con la
mirada.” Hi ha tantes coses que no entenem ﬁns
que no topem amb elles… Com escriure poesia. Com pregar a l’inﬁnit. Com plorar el silenci. Com necessitar el silenci. Com lluitar amb tu
mateix sabent que perdràs. Com captar el valor
del present. “L’ànima que pot parlar amb els ulls,
també pot besar amb la mirada”. Si un dia una
ànima així et besa insolentment amb la mirada…
estàs perdut: et deixarà tocat per sempre.
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SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
Inspirat en el text de Martín Luther King (Pregària.cat)
He somniat que un matí tots ens alçaríem amb
moltes ganes d’ajudar-nos, de treballar junts...
d’estimar-nos.
He somniat que tindria cada dia més amics, que
faria les coses més ben fetes i que també estimaria altra gent.
He somniat que un dia colliria moltes flors i les
plantaria a casa meva. He somniat que creix una
nova generació amb més pau.
He somniat que un dia viurem units i somriurem
feliços, plens de vida i amor.
He somniat que un dia d’un cel molt blau, el sol
lluirà per a tots els nens i nenes que volen jugar, i
en arribar la nit, plens de llum i joia per les estrelles del cel, ens reunirem petits i grans al voltant
de la mateixa taula.
He somniat que un dia arreu els jocs i les rialles
dels infants es fondran amb el treball i els ne-

guits dels grans.
He somniat que tots els homes tenien les mateixes possibilitats i a ningú no li faltava treball.
He somniat que tots érem feliços i ningú no era
pobre, perquè tots ens estimàvem i ajudàvem.
He somniat que ningú volia ser ric, perquè qui
té de tot no se sent feliç, qui ho sap tot no pot
aprendre res més en tota la seva vida.
He somniat que tot el món s’estimava i ningú no
s’odiava. He somniat que els homes cada dia
s’entenien una mica més; i que ja no hi havia
guerres, ni racisme, ni tristesa.
He somniat que ja no es contaminaven els pobles, les ciutats i els rius.
He somniat que arribava a casa i els meus pares
em rebien amb abraçades i petons i que tots els
nens tenien uns pares com els meus i que en
cap lloc del món hi havien nens tristos.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XIV 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 D’ESTIU DEL DESPATX PARROQUIAL. Durant el mes de juliol el despatx seguirà l’horari habitual; a l’agost estarà tancat per
vacances.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

MISSES. Durant el mes d’agost hi haurà missa cada dia a les 8 del vespre. Els caps de
setmana les misses seguiran l’horari habitual,
excepte els diumenges que només se celebraran misses a 2/4 de 10 i 11 del matí, i 12
del migdia.

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

Mc. 6, 1-6

Els profetes
només són mal rebuts
en el seu poble,
en la seva parentela
i entre els de casa seva.
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