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AVUI PARLEM DE...

PER LA PAU ES PERD LA PAU?
Elvira Recasens

La pau més desavantatjosa és millor que la guerra més justa
Erasme de Rotterdam
Tots volem la pau, però paradoxalment, per
defensar-la, provoquem guerres. Per la pau es
perd la pau?. Doncs sembla que sí. Hem de
buscar entre tots alternatives i solucions de manera pacifica per tal de transformar tot allò que
deshumanitza com va fer Mahatma Gandhi, treballador incasable per la pau sense violència,
assassinat a trets el 1948 per un integrista hindú. Avui diumenge 30 de gener se celebra el dia
internacional de La Pau i la No Violència, dia en
que es commemora la seva mort.
Algú va dir en alguna ocasió que no hi pot haver
pau, ni cristianisme on no hi ha veritat, on no hi ha
justícia, on no hi ha amor ni llibertat. Ens manquen,
doncs, amor, llibertat? Sabem discernir la veritat
de la mentida? Som capaços de ser justos?. És
per aquest motiu que no hi ha pau dins nostre?.
És per aquest motiu que no hi ha pau al món?.
Vivim en conflicte constant, violència de gènere,
discriminació racial, bullying, mobbing, falses notícies que enrareixen la convivència i estimulen
la por i la incertesa. No n’hi ha prou en parlar
de pau, cal creure en ella i treballar per ella de
manera constant, generosa i empàtica. La pau
de cada dia és tan necessària com el pa de cada
dia, sense pau el pa té un gust amarg, el gust
amarg de la discòrdia i la infelicitat. El que conduirà el món a un estat de pau serà la nostra actitud quotidiana davant la natura, davant la injustícia. Petrarca afirmava que els cinc enemics de la
pau que viuen entre nosaltres són la por, l’enveja,
l’avarícia, l’odi i l’orgull i jo hi afegiria l’egoisme.

Que la pregària ens ajudi en aquest llarg i difícil
camí per aconseguir un món en pau.
Acabo amb un poema d’Isabel Barriel,
Poema de pau
Si tots els noticiaris
esdevinguessin cançons,
si els exèrcits canviessin els míssils per violins,
els tancs d’atac per trombons,
i els fusells i les mines per fagots.
Si les instruccions fossin partitures
i el general amb batuta un director.
Si els aeroplans bombardegessin poemaris
i pinzells, pintures, fulls blancs i bombons.
Si les batalles fossin gestes medievals
i les guerres historietes del passat.
Si la pau generés albades
carregades de futur i hores d’art.
Si els condicionals esdevinguessin un dia veritats…

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE IV 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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 31, a
1/4 de 7 de la tarda, reunió del grup Sant Pau; el
mateix dia a 2/4 de 8 del vespre, reunió del grup
Sant Lluc.

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.

CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 1, a les
6 de la tarda, reunió del consell. Queden convocats els representants de tots els grups i comissions.

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.

LA CANDELERA. Dimecres dia 2 de febrer, a
les 8 del vespre, presentació del Senyor, amb
benedicció de les candeles.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SORTIR DE LA
PRESÓ, UNA AVENTURA INCERTA. Dijous
3 de febrer, a les 7 de la tarda, a l’auditori Mn.
Joan Nonell. Aquest és un llibre que un equip
de quatre voluntaris de la Comissió de Presons
de Justícia i Pau han coordinat, amb escrits que
ens apropen a la realitat de les persones preses i
dels moments complicats en franquejar el llindar
de sortida de la presó. Amb la participació de
diferents voluntaris de Sabadell. Organitza Justícia i Pau.
ÈTICA I VACUNES. Dijous dia 10 de febrer, a
2/4 de 8 del vespre, conferència a càrrec de
Llorenç Puig, jesuïta. Delegat dels jesuïtes a Catalunya, Dr. en Física i professor a l’Institut de
Teologia Fonamental. La conferència es farà a
l’Auditori Mn. Joan Nonell o a l’església depenent del nombre de persones que hi assisteixin i
de les mesures sanitàries. Organitza Fe i Cultura
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Us ho dic amb tota veritat,
no hi ha cap profeta que sigui
ben rebut al seu país natal.

XERRADA AUDIOVISUAL. Viatge a les tradicions ancestrals de Benín i Burkina Faso. Presentarà l’acte Núria Crespo. L’autora del llibre
La Kora i el Griot, Conxita Tarruell i Rosa Pi comentaran amb imatges les experiències viscudes. Lloc Auditori Mn. Joan Nonell. Dijous 17 de
febrer, a les 7 de la tarda.
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