
Cada dia acaben i comencen projectes, vides, 
relacions, oportunitats i cursos; aquest que tot 
just encetem està ple d’esperança i de desig de 
recuperar una normalitat que fa molt de temps 
que hem perdut. Necessitem la presencialitat.

Per començar amb èxit hem de tenir clares 
quines són les nostres prioritats personals, co-
munitàries, familiars, socials.

Somniem!, anem a màxims i si cal ja rebaixarem 
les expectatives. Intentem enamorar-nos de la 
vida, de les persones, de les activitats que vul-
guem iniciar. Hem de ser voluntaris enamorats 
del nostre voluntariat, treballadors enamorats de 
la nostra feina; tot i així hi ha moments difícils, 
però se superen si sentim la generositat que ins-
pira l’amor.

Durant la pandèmia i el confi nament moltes per-
sones han fet una alfabetització mediàtica im-
portant per tal de no quedar desconnectades 
d’amistats, activitats i fi ns i tot culte i pregàries. 
Però ara ja en tenim prou de pantalles.

A la Puríssima ja hi ha voluntaris que estan es-
calfant motors: catequistes, personal del des-
patx, curset Bíblic, Pregària 0-7, la Comissió de 
Fe i Cultura, etc.

Entre tots mirarem de recuperar un ritme i un va-
lor humà que no ha deixat mai de ser-hi però que 
durant el confi nament i les restriccions ha treballat 
de manera diferent, adaptant-se a cada moment.
Sempre respectuosos i prudents amb les mesu-

res que toqui aplicar engegarem el curs 2021-
2022 i intentarem caminar com a comunitat i 
arribar junts fi ns al proper estiu. Hem de pensar 
que el voluntariat és clau de continuïtat, de futur. 
El voluntariat ens permet veure més enllà de no-
saltres mateixos, del nostre temps, dels nostres 
problemes. Si sabem implicar-nos a fons, enco-
manarem el desig a altres persones de fer un 
servei totalment gratuït i a ser generoses amb el 
“seu” temps i el seu entorn.

Número 2330 26 de setembre de 2021

VIDA DE LA COMUNITAT

HEM DE SER VOLUNTARIS ENAMORATS
Elvira Recasens



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.
Grup Sant Mateu dilluns 27, a les 7 de la tarda 
i a les 8 del vespre el grup Sant Pau. Grup Sant 
Joan, dimarts 28, a 2/4 de 8 del vespre.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns 27, reunió a les 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.

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.
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CULTES

DIUMENGE XXVI 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.

Qui no és contra nosaltres,
és amb nosaltres.
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