
Llegint el Jesuïta Pere Borràs, llicenciat en teolo-
gia i pedagogia vaig descobrir una nova manera 
de preparar-me per pregar. Certament coincidim 
en que per pregar necessitem silenci, natura, 
pau; és a dir un entorn favorable que ens hi pre-
disposi. Evidentment això és un desig de tots 
els que ens sentim destorbats pel soroll, la gent, 
les tensions, el ciment, el roncar de motors de 
cotxes i motos, la trucada de mòbil o l’arribada 
d’un WhastApp, però Pere Borràs diu que per 
pregar no cal col·locar-se fora del nostre món 
real i sovint el nostre món real és la ciutat i els 
nostres germans són també l’ordinador, l’auto-
bús, el carrer... Per tant la ciutat pot ser un lloc 
de revelació o un lloc apartat de Déu i de la per-
sona, tot dependrà de la nostra mirada creient, 
de la nostra actitud. Davant la difi cultat, doncs, 

de poder gaudir d’un ambient idíl·lic, caldrà que 
aprenguem a aconseguir una bona pregària di-
ària a partir de la realitat que ens envolta. A ve-
gades ens costa pregar ja que en el fons quan 
ens intentem posar davant Déu ens sentim in-
còmodes perquè ens sabem incoherents, però 
això no ha de ser un obstacle; ens oblidem que 
la pregària guareix. Ell ens estima, compren les 
nostres debilitats. A vegades la decepció tam-
bé ens aparta de la pregària; demanem coses 
a Déu que no ens concedeix i ens sentim frus-
trats i desenganyats. Potser una de les coses 
que difi culta més la nostra pregària no és tant 
la ciutat sinó el fet que tenim un sentit pobre de 
transcendència.

És un error pensar que pregar vol dir automà-
ticament experimentar la presència i quan no 
l’experimento, o crec que no l’experimento, ho 
deixo córrer. D’aquesta manera no prenc cons-
ciència que la pregària seca, avorrida, sense 
sentiments especials pot augmentar l’esperan-
ça i l’amor. “La nit fosca de l’ànima” ha estat i és 
el pa nostre de cada dia dels grans pregadors.

En defi nitiva, el jesuïta ens anima a pregar des 
de la nostra realitat, des de la nostra ciutat per-
què en ella hi ha també la bondat i la bellesa 
de Déu, perquè en ella hi habiten persones que 
pateixen, persones que riuen, que ploren, que 
neixen i moren, que lluiten i treballen.

Senyor, ajuda’ns a pregar. 
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AVUI PARLEM DE...

LA CIUTAT POT SER UN LLOC DE PREGÀRIA
Elvira Recasens

Amb la pregària no es tracta de fer una experiència de balneari espiritual
sinó de voler agradar a Aquell que ens estima.
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Una nació prendrà les armes
contra una altra, i un regne
contra un altre regne.
Hi haurà grans terratrèmols,
fams i pesta per tot arreu,
passaran fets espantosos
i apareixeran al cel
grans senyals d’amenaça.

Lc 21,5-19

CULTES

DIUMENGE XXXIII 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 di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 14, a 
1/4 de 7 de la tarda, reunió del grup Sant Pau, i 
a 2/4 de 8, reunió del grup Sant Lluc.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 17, a les 9 del vespre, 
curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: La 
carta als gàlates.
PREGÀRIA 0-7. El proper dissabte dia 19 de no-
vembre, a 2/4 de 6 de la tarda, celebrarem la Pre-
gària 0-7 amb els més menuts de la Parròquia. 
Explicarem el conte Els botons que ens ajudarà 
a pensar que a Jesús li agrada que tots juguem 
junts i no deixem a cap nen o nena sol i avorrit 
mentre els altres ens ho passem d’allò més bé.
SOPAR DE PELEGRINS. Divendres 25 de no-
vembre es convida a tots els pelegrins a partici-
par en la missa de les 8 del vespre i tot seguit 
al tradicional sopar. Un cop acabat es passa-
rà l’audiovisual del Pelegrinatge d’enguany a 
l’auditori Mn. Joan Nonell. Necessitem que ens 
confi rmeu l’assistència abans del dimarts 22; 
podeu fer-ho per correu electrònic o podeu pas-
sar pel despatx parroquial. El preu serà de 10 
€. Del menjar ja ens encarreguem la comissió, 
però per respectar millor el medi ambient agrai-
rem que porteu plats, gots i coberts.
PARADES DE JOGUINES I CONTES RECI-
CLATS. Dissabte 26 de novembre, la comissió 
de joguines us convida a visitar les parades que 
es muntaran a Via Massagué amb joguines i con-
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tes reciclats. Estaran obertes de 10 del matí a 8 
del vespre. Els diners que es recullin aniran des-
tinats íntegrament a Càritas Parroquial. Col·la-
bora Justícia i Pau Sabadell.
DOMUND. En la col·lecta del Domund s’han re-
collit 1658.85€. A tots, moltes gràcies.
LOTERIA DE NADAL. Ja estan a la venda al 
despatx parroquial els números de Loteria Naci-
onal i de la Grossa.
ARXIU-MUSEU. Des de l’Arxiu-Museu de la 
parròquia hem pensat que, com a parròquia 
Mariana, podríem fer un recull de postals o es-
tampes de la Mare de Déu sota diferents advo-
cacions. Quan els feligresos visitin algun santuari 
o església de qualsevol lloc local, nacional o es-
tranger agrairíem que ens facin arribar imatges 
de la Mare de Déu i així el nostre arxiu comptaria 
amb una bona col·lecció de postals i estampes 
d’arreu del món.
JOGUINES. La comissió posa en marxa la cam-
panya de recollida de joguines de Nadal. Podeu 
fer les vostres aportacions als cistells que troba-
reu a l’altar major.


