
Realment és insòlit; en més de dos mil anys d’his-
tòria de l’Església és la primera vegada que pas-
sa un fet així. Com també la dimissió d’un Papa, 
doncs tant sols ha passat en tres ocasions.

Els motius de la dimissió de Benet XVI van ser 
sobretot dos grans problemes: Els abusos a 
menors dins l’Església i les desviacions econò-
miques de la Santa Seu; tot això acompanyat 
amb l’edat avançada del Papa i una delicada sa-
lut, fets que van impossibilitar que ell continues 
assumint la direcció de l´Església Catòlica estesa 
per tot el món i que compta amb més de mil 
milions de persones.

Quin és el testimoni que ens deixa el Papa 
Benet? Són molts, però jo en remarcaria els se-
güents:

• La seva coherència de vida, tant és així que el 
va portar a la valentia de dimitir sent conscient 
de la repercussió que això tindria.

• La seva humilitat expressada en les primeres 
paraules que va dir al sortir al balcó de la Pla-
ça de Sant Pere. “Sóc un humil servidor de la 
vinya del Senyor”.

• La seva amabilitat amb tothom. Quan anava 
de casa seva al Vaticà se li acostaven perso-
nes per parlar amb ell, les atenia i si convenia 
les beneïa.

• La seva gran dimensió intel·lectual, ha publicat 
més de 40 llibres, encícliques i exhortacions 
pastorals i nombrosos articles.

• La seva preocupació per demostrat que la fe i 
la raó no estan oposades sinó que són com-
plementaries.

• El seu amor per la Litúrgia com expressió del 
misteri de Déu i expressió de la fe.

• La seva lluita contra la pèrdua de valors cristi-
ans en aquesta Europa tant secularitzada.

• El saber donar “un pas el costat” sense perju-
dicar el Papa Francesc.

• Acceptar la voluntat de Déu. En varies entre-
vistes havia manifestat que no volia ser Papa. I 
va acceptar la seva elecció.

Pot ser sí que va ser un Papa poc mediàtic, pot 
ser sí que va ser conservador, però va actuar de 
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manera “revolucionària” dimitint en el moment 
que ho va fer; tot un gest d’humilitat. Però tam-
bé ha aportat a l’Església un gran bé.

Aquests dies s´han escrit i s’escriuran molts articles 
sobre ell; que si va fer o no va fer... Jo no hi entraré 

en aquests temes. Per a mi el més important és que 
era una bona persona i que ens ha donat exemple.

I acabo amb dues de les seves últimes frases: 
“Resteu ferms en la fe! No us deixeu confondre!” 
i abans de morir: “Senyor us estimo!”.

Parròquia de la Puríssima · Capmany, 36 · 08201 Sabadell · Tel. 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org

Parròquia Puríssima Sabadell purissimasabadell www.purissimasabadell.org

Mireu l’anyell de Déu
que pren damunt seu
el pecat del món.

Jo 1,29-34

CULTES

DIUMENGE II 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.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 16, a 
1/4 de 7 de la tarda, reunió del grup Sant Pau, 
i el mateix dia a 2/4 de 8, reunió del grup Sant 
Lluc.

SANT ANTONI ABAT. Dimarts dia 17, a les 10 
del matí i a la plaça Taulí, benedicció dels ani-
mals, i a les 11, missa a la parròquia amb la Co-
lla Nova.

SINODALITAT. Dimarts dia 17, a les 7 de la tar-
da, trobada d’aquest grup.

FE I CULTURA. Reunió dijous dia 19, a 2/4 de 
9 del vespre.

CURS BÍBLIC. Dijous dia 19, a les 9 del vespre, 
curs bíblic a càrrec de Jaume Balateu. Tema: La 
carta als Gàlates.

PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTI-
ANS. Divendres dia 20, a les 6 de la tarda i a la 
nostra parròquia, pregària ecumènica amb tots 
els grups cristians de la ciutat. Oberta a tothom.

PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 21, a 2/4 de 6 de 
la tarda, pregària amb els més menuts.


