
Parlant en termes generals jo diria que aquest es-
tiu ha estat millor que l’anterior gràcies a les va-
cunes. Això ens ha permès tenir més relació amb 
familiars i amics; relació que l´estiu passat, per 
prudència, va haver de ser força més limitada.

En aquest primer Portaveu de curs, perme-
teu-me que us expliqui breument la meva experi-
ència dels dies lliures dels que he pogut dispo-
sar. Han estat 5 dies intensos, molt viscuts, que 
m’han facilitat hores de silencis i calma per poder 
refl exionar i aprofundir. He estat al Miracle en un 
recés per a mossèns. Pregària ininterrompuda. 
Sense telèfons que sonen, ni mails per contestar, 
ni WhatsApps que de manera constant van arri-
bant. Dono gràcies a Déu per haver tingut aques-
ta oportunitat que feia temps que no havia pogut 
tenir. El fet de poder llegir en calma, de menjar 
àpats senzills, de sentir altres veus de companys 
i amics, de no haver de preocupar-me per la in-
tendència, de ser un més no la persona que va 
al davant i que constantment se l’ha de consultar 
i que està al punt de mira de tothom, m’ha aju-
dat moltíssim. M’agrada passar desapercebut i 
m’agrada poder tenir temps per prendre decisi-
ons i per conrear el meu interior. M’agrada viure 
més lent del que actualment vivim.

També durant els dies que he estat aquí, que ha 
estat pràcticament tot el mes d’agost, he recu-
perat la relació amb familiars i m’he pogut dedi-
car a atendre persones que volien parlar amb mi 
sobre dubtes o projectes.

Fent un viatge interior m’he adonat d’una mane-
ra clara de la necessitat que tenim els humans 

de relacionar-nos i el patiment que comporta no 
poder-ho fer.

He recordat moltes vegades durant aquest es-
tiu aquella frase del llibre del Gènesi: “Déu creà 
doncs, l´home a la seva imatge, el creà a imatge 
de Déu; creà l´home i la dona” (Gènesi 1,27). I 
Déu és amor, i amor és relació. Estem fets per 
relacionar-nos i estimar-nos i quan això no és 
possible patim molt. Per tant després de les va-
cances hem de tornar reprendre les activitats 
que ens siguin possibles per seguir fent comu-
nitat i per seguir relacionant-nos com a creients, 
com a parròquia. M’agradaria poder continuar 
amb les conferències que vam iniciar arran dels 
150 anys i que van tenir tan bona acollida. Tam-
bé estaria bé començar a pensar ja en el pelegri-
natge que aquest any podria ser a Santiago de 
Compostel·la , doncs continuarà sent any sant. 
Mirar d’organitzar-lo de tal manera que hi pugui 
participar tothom.

Recuperar les reunions presencials del consell i 
altres i tornar animar la Festa de la Puríssima.
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Sóc plenament conscient que estarem pen-
dents de l´evolució de la pandèmia però hem 
d’estar apunt per anar escalfant motors i anar 
posant fi l a l’agulla. Hem de ser realistes sí, però 
esperançats. Prudents, però valents. Encoma-

nem aquest curs a la Mare de Déu sota l´advo-
cació de la Puríssima, ella que va estar sempre 
al costat de Jesús també estarà al nostre per 
ajudar-nos en aquests moments tant especials 
que vivim. 
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CULTES

DIUMENGE XXV 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 AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

CATEQUESI FAMILIAR. Podeu passar a ins-
criure els infants pel despatx parroquial,de di-
lluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, fi ns el 30 
de setembre.
GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El 
grup Sant Pau es trobarà dilluns dia 20, a 1/4 de 
7 de la tarda i el grup Sant Lluc el mateix dilluns 
dia 20,a 2/4 de 8 del vespre.
VIDA CREIXENT. Es convida a totes les per-
sones grans de la parròquia a participar en les 
trobades mensuals d’aquest curs. Seguirem el 
temari juntament amb tots els bisbats de Ca-
talunya sobre l’harmonia de la teva vida. Cada 
mes, acompanyats de l’escala musical, guiats 
per la monja benedictina Conxa Adell, podrem 
anar alimentant la nostra fe.
La primera trobada, serà el proper dimarts 28 de 
setembre, de 6 a 7 de la tarda. Ens acompanya-
rà el nostre consiliari Mn. Jordi Sotorra.
AMICS DE SANT PAU DE RIU-SEC. Us con-
videm a participar en l’Aplec que se celebrarà el 
diumenge 3 d’octubre a l’església de Sant Pau 
de Riu-sec. Començarà amb l’eucaristia a les 9 
del matí presidida per Mn. Joan Nadal. Recor-
dem que l’Aplec és al maig, però degut a les 
mesures sanitàries es va posposar.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 5 d’octu-
bre, a 2/4 de 7 de la tarda, reunió del Consell Par-
roquial. Queden convocats els representants de 
tots els grups i comissions a la sala del primer pis.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

Qui m’acull a mi,
no m’acull a mi,
sinó al que m’ha enviat.
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