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AVUI PARLEM DE...

RECORD DEL NO COMIAT
Cal esperar contra tota esperança (Rm 4,18)
Elvira Recasens
record del no comiat amb la persona estimada complica de manera important el
procés de dol. Dies i hores interminables,
dies i hores en els que l’esperança lluita
contra el desànim i en que la por, sense voler, es fa present en els cors de les
famílies i d’alguns malalts. La pandèmia
no només ens ha robat vides sinó també
l’expressió de dol.
La pregària pels difunts ens pot ajudar a
unir dos elements essencials, el dolor i
l’esperança. Però també ens pot ajudar
a trobar pau el fet de queixar-nos al Senyor, perquè com diu el Papa Francesc
queixar-se al Senyor és una manera de
pregar. Fe no és només un silenci que
ho accepta tot sense replicar. Fe és lluita
amb Déu, ensenyar-li la nostra amargor
sense pietoses ficcions.

La Covid-19 ha deixat un gran nombre de víctimes mortals. Persones i familiars han patit soledat i impotència per no poder acomiadar-se
d’una manera més humana dels seus éssers
estimats. La mort, un fet dolorós per sí mateix,
sota aquesta situació de confinament i aïllament
ha generat un impacte emocional important. El

Demà és la festa de Tots Sants i dimarts
el Dia de Difunts, dates molt especials,
dates en les que tant creients com no
creients és inevitable que pensem en els
“nostres morts”. Però la solemnitat de
Tots Sants i la commemoració dels fidels
difunts no són dies per omplir el nostre cor de
dolor, sinó per fer créixer l’esperança. Tant de
bo puguem viure aquesta cita de la carta als Romans que encapçala l’article i sapiguem esperar contra tota esperança com va fer Abraham i
tants altres testimonis.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXXI 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.

FESTIVITAT DE TOTS SANTS. L’horari de les
misses del dia 1 de novembre serà el mateix que
el dels diumenges i festius.

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

COMMEMORACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS.
Dimarts dia 2, la missa serà a les 8 del vespre i
s’oferirà per tots els difunts de la parròquia i per
tots aquells que han mort pel Covid.
ECONOMIA. La comissió es reunirà dijous dia
4, a les 7 de la tarda.
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DELS SENSE
SOSTRE. Dissabte dia 6 de novembre, de les
12 del migdia a les 6 de la tarda, exposició fotogràfica de Jordi Cerdà a Via Massagué sobre els
sense sostre.
JUSTÍCIA I PAU. Es reuniran dilluns dia 8 de novembre, a les 8 del vespre, a la sala Montserrat.
PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA 2022. Dimarts 9 de novembre, a
2/4 de 8 del vespre, presentació de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2022 a l’auditori Mn.
Joan Nonell. Hi participaran Jordi Pujades, coordinador de l’edició catalana de l’Agenda, i en
Joan Albert, membre dels comités Oscar Romero a Sabadell. Moderarà i presentarà Conxita
Cid, membre de Justícia i Pau Sabadell. Organitza Justícia i Pau.
LOTERIA DE NADAL. Ja estan a la venda els
números de la Loteria nacional i de la Grossa al
despatx parroquial.

Mc 12, 28b-34

Estima el Senyor el teu Déu
amb tot el cor,
amb tota l’ànima,
amb tot el pensament,
amb totes les forces.
Estima als altres com a tu mateix.

CÀRITAS-PARROQUIAL. Des del voluntariat
som conscients que no podem visitar als avis
i àvies a les residències, però hem pensat que
seria bo que ens trobéssim i compartíssim idees
per quan puguem tornar a la normalitat. Per tant
us convoquem dimecres dia 3 de novembre, a
2/4 de 7 de la tarda, és a dir mitja hora abans
que de costum.
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