Número 2327

18 de juliol de 2021

AVUI PARLEM DE...

EL SEGLE XXI O ÉS ECOLÒGIC O NO SERÀ
Elvira Recasens

El sol, l’aigua, les muntanyes, tot és carícia de Déu (Laudato si)
Excés de ciment, de soroll, d’informacions, de
notícies que són veritat i de noticies que no
ho són. Busquem maneres i camins de sortida, busquem aire. Trobar lloc, moment i temps
per l’espiritualitat cada vegada és més difícil.
Ens sentim encallats i sovint reduïm la pregària als moments que acudim a l’església el cap
de setmana. La nostra espiritual es va afeblint i
acabem per no recordar-nos de treballar-la. El
Papa Francesc ha arribat a parlar d’Alzheimer
espiritual. Ens cal una nova mirada i assolir-la
requerirà molta humilitat i silencis. Ens pot ajudar
a tot això el retorn a la natura i ara especialment
a l’estiu que disposem de més temps. Enmig
de la creació podem recuperar aquell oxigen necessari per tal de retrobar la nostra espiritualitat.
Alguns asseguren que el segle XXI o és ecològic
o no serà. Necessitem canvis profunds i íntims
que han de començar sota la nostra pell per tal
que aquests canvis es comencin a notar sota
i sobre la terra; necessitem una conversió feta
sense presses, necessitem modificar el pensament i el comportament. Aprenguem a actuar de
manera diferent tot contemplant la Terra i sentint
compassió i reverència per les seves criatures.
Conciliem ecologisme i espiritualitat.
Anselm Grün afirma que per canviar aquesta
mala actitud amb la natura cal fugir del negativisme i de les veus que alerten del pitjor dels
escenaris. La sostenibilitat només es farà realitat si va associada a la l’alegria de viure, si fa la
vida més bonica. La bellesa salvarà el món, deia
Dostoievski. Apreciar la bellesa implica sensibili-

tat i la sensibilitat ens apropa a Déu, als homes i
a la creació. Ens ajuda a plorar amb el que plora
i a riure amb el que riu. Ens mou a la pregària i a
donar gràcies.
Segons Raimon Panikkar la natura és un dels
llocs on l’home corrent pot trobar-se més profundament amb el misteri diví i afegeix que és el lloc
on viure l’experiència de Déu, que és la vivència
total de la persona. Per tant cuidem d’aquest
santuari natural per poder tocar aquesta transcendència que evoca i provoca la contemplació
d’un paisatge in situ. Cuidem la natura per tal
que les generacions que ens segueixen puguin
continuar gaudint d’aquest espectacle de creació generós i bell.
Bones vacances a tots. Busqueu i perdeu-vos
enmig la Creació!

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XVI 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.

GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Aquest diumenge, 18 de juliol, el grup d’esplai marxa de colònies prop del Pantà de Sau. Tornen el dia 28. La
parròquia els desitja una bona estada.

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

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Com a
cloenda del curs farem una pregària el dimecres
21 de juliol a l’antiga font de la Mare de Déu de la
Salut, que es troba a la riera de Canyameres. Hi
anirem amb cotxes particulars. És oberta a tothom. Ens trobarem a les 7 de la tarda a l’aparcament de la plaça Marcet per organitzar cotxes.
En acabat de la pregària, farem un petit refrigeri.
A causa de la situació sanitària, cadascú ha de
dur el seu entrepà i beguda. Us hi podeu apuntar al despatx parroquial.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

MISSA EN RECORD DEL BEAT ÀNGEL RODAMILANS. Us recordem que dimarts dia 27,
aniversari de la mort del Beat Àngel Rodamilans,
la missa de les 8 del vespre es farà en recordança seva. Acabada l’eucaristia anirem com sempre a l’altar de la Mare de de Montserrat on es
troba el medalló i resarem una pregària.
MARE DE DÉU DE LES NEUS. El proper dijous 5 d’agost, l’Església celebra la festa de la
Mare de Déu de les Neus. Per aquest motiu el
veïnat dels Ravals de Sabadell i del mateix carrer de la Mare de Déu es reuniran a la Parròquia de la Puríssima a les 8 del vespre (20:00)
per celebrar l’Eucaristia. Degut a la pandèmia
s’ha cregut convenient —tal i com ja es va fer el
2020— resar el Rosari a continuació a la mateixa Església, presidida per la imatge de la Verge.

Mc. 6, 30-34

Quan Jesús desembarcà,
veié una gran gentada i se’n compadí,
perquè eren com ovelles sense pastor.
I es posà a instruir-los llargament.

MISSES. Durant el mes d’agost hi haurà missa dimarts, dijous i dissabtes a les 8 del vespre.
Diumenges a 2/4 de 10 del matí, a les 11 en
castellà i a les 12 del migdia; queda suprimida la
missa de les 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.
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