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AVUI PARLEM DE...

A LA RECERCA DE LA FELICITAT
Mn. Joan Nadal

Durant aquest curs vaig fer una homilia parlant
de la felicitat i moltes persones em van demanar
si la podríem publicar al Portaveu. Jo els ho vaig
prometre, i com que el que promets és deute,
he pensat que estaria bé fer-ho com a cloenda
del nostre full parroquial. Ara, a punt d’acabar
el curs, molts tindreu més temps per llegir-la i
reflexionar-la.
La recerca de la felicitat és un fet comú a totes
les persones; sentim un desig de trobar la plenitud. Aquest desig Déu l’ha posat en el cor de tot
home i dona per tal que el busquem.
L’inici de la felicitat comença en lluitar contra
l’egoisme, lluitar contra un mateix per tal de deixar espai al proïsme. Hi ha una cosa ben clara i
és que malgrat el que es pugui dir o pensar, un
ésser humà no pot ser feliç sol, ni és aconsellable que així sigui. La felicitat s’ha compartir, fer-la
extensiva als altres quan l’hem trobat.
Per ser feliç cal tenir un projecte de vida, un
ideal. Cal, també, tenir sentit de l’humor i riure’s d’un mateix. És important adornar-nos de
les nostres imperfeccions. Ser agraït de totes les
coses grans i petites que rebem és una altra actitud que ens ajudarà caminar vers la felicitat. El
Papa Francesc diu que hem de ser agraïts fins i
tot de la brisa que acaricia el nostre rostre. Per
ser feliços necessitem saber perdonar i demanar
perdó. En un cor ple de ira i de rancúnia no hi ha
lloc per la felicitat. L’odi genera tristesa.
Hem de buscar l’alegria del compromís i del
descans. Les mateixes Benaurances no ens de

manen fer cap cosa cridanera, ni espectacular
sinó fer la feina ben feta i amb amor. I després
del treball gaudir del descans.
El camí vers la felicitat és veu dificultat per les
proves i fracassos de la vida. Per superar aquestes situacions hi ha dos camins complementaris:
perseverar en la pregària i no caminar sol. Has
de confiar que Déu et respondrà i com diu el
salm “Sempre que m’invoquis t’escoltaré”. No
et deixis enganyar pel món pensant que és millor caminar sol, malgrat decepcions que hagis
pogut tenir amb altres persones.
La veritable alegria és saber-nos estimats per
Déu. La veritable alegria no és fruit del propis
esforços sinó de l’ Esperit Sant que ens demana
que obrim el nostre cor per omplir-lo de felicitat.
La veritable felicitat és estar al costat de Déu.
Abandonem-nos, doncs, a les mans de Déu,
preguem i tinguem el cor obert per rebre la inspiració de l’esperit que ens donarà la força per
estimar i per ser feliç.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XIII 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.

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ¡BUEN CAMINO! La comissió del pelegrinatge i la comissió
de Fe i Cultura us conviden a la projecció del
documental ¡Buen Camino! que explica el testimoni de 6 pelegrins de nacionalitats, edats i condicions diverses que fan el camí de Sant Jaume.
Al final en Jordi Aparicio ens parlarà de la seva
experiència com a pelegrí. Dia 30 de juny, a les 7
de la tarda. Lloc: Auditori Mn. Joan Nonell. Acte
obert a tothom.

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, de
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària
familiar amb els més petits.

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@purissimasabadell.org, a la pàgina web de la parròquia
de la Puríssima www.purissimasabadell.org, o
bé al tel. 609469631. Ara que ve temps de vacances pot ser una bona oportunitat.
PORTAVEU. La redacció s’acomiada de vosaltres fins el mes de setembre. Gràcies a tots per
la vostra fidelitat en llegir-nos i per les vostres
col·laboracions i comentaris. Bones vacances!.
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Ningú que mira enrere
quan ja té la mà a l’arada
no és apte pel regne de Déu.
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