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VIDA DE LA COMUNITAT

QUIN PODRIA SER EL SOMNI DE DÉU
PER AQUEST NOU CURS?
Elvira Recasens
Ja tornem a iniciar un nou setembre, un nou curs
i una nova oportunitat per seguir fent parròquia,
comunitat. Una nova oportunitat per repensar-nos i innovar. La pregària intensa i sincera
serà un dels pilars fonamentals per poder veure
el camí que l’Esperit ens indica o per escoltar
aquest somni que Déu ha tingut per a la nostra
parròquia en particular, per a totes en general
i per l’Església mundial en aquest context tan
desconcertant i tan apartat de Déu.
Caldrà fer revisió de la nostra quotidianitat, però
no a manera d’un mindfulness evasiu per sentir-nos bé. Fer revisió ens hauria de servir per
respondre amb humilitat i reconèixer el que podem millorar el dia següent.
Hi ha persones de la nostra comunitat que no
podran començar aquest curs. Uns de manera definitiva com en Daniel Pinya i altres com el
Marc Barrades que inicia un nou camí de vocació religiosa. Els tindrem ben presents a tots.
Per una banda la generació Nonell, com jo l’he
batejada en altres ocasions, va “desapareixent”.
Per l’altra els joves que, lluitant pels seus objectius i projectes de vida, sovint es veuen en
la necessitat d’allunyar-se físicament de la comunitat parroquial. Si volem complaure aquest
somni que Déu ha tingut per a nosaltres, els que
encara podem, haurem de fer un petit o un gran
esforç i buscar temps. Temps per donar, temps
per estimar, temps per treballar transversalment,
temps per fer extensiu i creïble el missatge de
Jesús. Temps per continuar aquesta tasca que

fa més de 150 anys va començar i es va concretar en la parròquia de la Puríssima Concepció de
Sabadell.
Necessitem iniciatives, mans, constància, esforç, empenta i il·lusió.
Recordeu que activitats tan enriquidores com el
curset bíblic, els grups de Reflexió de la Paraula,
el grup de Vida Creixent, el grup per treballar la
Sinodalitat i concretar-la dins la parròquia, continuen. Aquests són espais més aviat de reflexió
i formació, però també calen mans per al voluntariat: Càritas, Joguines, despatx parroquial,
Portaveu, etc. Els que us sembla que no teniu
temps o us fa com un certa recança començar
un voluntariat, no tingueu por, feu el pas. Es pot
col·laborar activament de moltes maneres.
El Decàleg de la serenitat de sant Joan XXIII en el
punt 8 diu, només per avui em faré un programa
(Continua al darrera)

detallat, potser no el compliré totalment, però el
redactaré i em guardaré de dues calamitats: la
pressa i la indecisió.

Doncs guardem-nos de la pressa i la indecisió
per fer d’aquest curs una nova oportunitat i per
complir el somni de Déu.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXV 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 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.

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI.
Del 12 al 23 de setembre, ambdós inclusius. Al
despatx parroquial de 6 a 7 de la tarda.
GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA.
Dilluns dia 19 de setembre, a les 7 de la tarda,
inici de curs del grup Sant Mateu.
Dimarts dia 20, a 2/4 de 8 del vespre, inici del
grup Sant Joan.
Dilluns 27, a 1/4 de 7 de la tarda, del grup Sant
Pau i a 2/4 de 8 del vespre del grup Sant Lluc.

Lc 16,1-13

L’home que és ﬁdel en els béns que valen poc, també ho serà amb els de més valor.
Per això, si no fóssiu ﬁdels en l’administració de les riqueses enganyoses,
¿qui us conﬁarà les riqueses veritables?.
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