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AVUI PARLEM DE...

DIUMENGE DE RAMS
“EL DESCONEIXEMENT DE LA CREU”
Mn. Joan Nadal

Des dels primers segles el cristianisme va ser
despreciat per anunciar un missatge de salvació
que es fonamenta en un crucificat.
Actualment moltes persones no creients mentre estiguin gaudint de les vacances de Setmana Santa ens miraran amb certa pena pensant
que ens reunim a l’entorn del crucificat. Per una
bona part de la nostra societat la creu glorifica
el sofriment, les humiliacions i la mort; entenen
la creu com enemiga de la vida, com enemiga
de la felicitat. Tot això és ignorar-ne el sentit veritable.
Jesús no va morir en una creu per magnificar
el dolor ni per anar en contra de la felicitat ni en

contra de la vida. Jesús no va morir per resignació davant les opressions i injustícies sinó que
es va posar al costat dels més pecadors, dels
més pobres i dels marginats. Per tant l’acceptació de la creu va ser un signe clar d’amor i de
generositat.
La Creu de Jesucrist lluny de justificar el dolor i la
dissort, desemmascara aquesta organització social que hem fet i que deixa fora els més dèbils.
La Creu de Jesucrist que celebrem els cristians
durant la Setmana Santa, no s´oposa a la felicitat, solament a la felicitat d’aquells que viuen la
vida egoistament prescindint totalment del sofriment dels desheretats de la terra.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DE RAMS. PASSIÓ DEL SENYOR. 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.

JESÚS: EN PARLEM? Vas perdre la fe, però et
ressona l’espiritualitat? Tens curiositat per saber
qui era Jesús? Vols parlar de Déu? Busques una
porta oberta d’escolta i fraternitat? Et proposem
converses amb una persona catòlica, des del
respecte i la llibertat de pensament per a conèixer Jesús, la seva vida i missatge, per dur-los
al segle XXI. On i quan? A convenir. Si vols més
informació pots adreçar-te a enparlem@purissi
masabadell.org a la pàgina web de la parròquia
de la Puríssima www.purissimasabadell.org o bé
al tel. 609469631.

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.

TROBADA DE PASQUA DE CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Dimecres dia 20 d’abril, a 2/4 de 6
de la tarda, trobada a la parròquia per celebrar
la Pasqua amb totes les voluntàries. La idea és
fer una petita celebració al nostre estil (berenar
i cantada de caramelles). Ens organitzarem per
acompanyar a casa a totes les persones que ho
necessitin. Reserveu-vos la data.

Lc 19,28-40

A mida que Jesús avançava,
estenien els mantells pel camí.
Quan s’acostava a la baixada de
la muntanya de les Oliveres tota
la multitud dels seus addictes,
plena d’alegria, començà a lloar
Déu a grans crits.
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