
                                                                                          
L’esperança d’Advent és l’espera del Naixement, de la Vida. 
Tenir cura de la vida dels altres, de la seva dignitat en tota 
circumstància, és una manera de fer realitat l’esperança en la 
vida de cada dia. 

La nostra existència porta aparellada sovint moments de 
patiment. La manca de salut és una de les mostres més 
freqüents de sofriment al llarg de la vida. Les persones malaltes,  
febles, necessiten tenir al costat qui les acompanyi, tingui cura 
d’elles i els doni esperança.  

A la majoria de llars on hi ha gent malalta, o que no es 
poden valer per elles mateixes, hi ha persones del seu entorn 
més proper que en tenen cura: són testimonis d’esperança. De 
tota manera, molta gent necessita una atenció continuada per 
part de professionals de la salut que amb la seva tasca donin 
suport i acompanyin a aquestes persones que són víctimes del 
dolor i la malaltia. Aquests professionals són l’exemple del que 
és veritablement una dedicació vocacional, i transmeten 
esperança a les persones que més ho necessiten. Aquest 
diumenge, la Montse Soldevila, metgessa de l’Hospital 
Universitari de la Santa Creu de Vic, ens transmetrà el seu 
testimoni en l’eucaristia del diumenge, com a representant 
d’aquest col·lectiu de persones que donen esperança a qui més 
pateix. Una tasca que com a societat hem d’agrair i valorar, i 
demanar que les administracions també ho facin. 

Tots aquells que pateixen són els preferits d’aquest Jesús 
que esperem durant l’Advent. Qui els atén fa realitat el Regne 
de Déu en la realitat quotidiana. L’Evangeli ens mostra com 
Jesús es dedicava i atenia els malalts d’una manera constant: 
“N'havia curat tants, que els qui patien malalties se li tiraven al 
damunt per poder-lo tocar” [Marc, 3,10].  
 

 
Dissabte,      dia 8:       A les 11,00: Missa cantada (difs. Manuel Carol i 

Torrents; flia. Costa Rosanas) 

DIUMENGE, dia 9:     A  les 11,00: Missa cantada (dif. Josep Cirera i 
família; difs. família Vilar Cabanas) 

Dissabte,     dia 15:       A les 20,00: Missa cantada (difs. Francesc 
Lòpez i Làzaro; esp. Felip Tarrés i Maria Arau) 

DIUMENGE,dia 16:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp.Josep 
Masoliver i Loreto Ballana; flia. Minoves 
Vilaregut; a Sta. Llúcia) 
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l’acompanyament  
en el patiment  



la campana avisa     ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 10, a les 11, es reuniran a 
l’Esquirol tots els mossens de l’arxiprestat per parlar de les 
diferents activitats pastorals. 
 
COVES D’ADVENT: Com cada any al capdavall de 
l’església hi hauran els coves d’Advent per recollir els aliments 
que es vulguin aportar per les persones que Càritas atén. 
 
VESPRES: Divendres, dia 14, a 2 quarts de 8, es farà la 
pregària de vespres als locals de la parròquia, com tots els 
divendres d’Advent. 
 
GRAN RECAPTE: En la col·lecta del divendres i dissabte, 
dies 30 i 1, es recolliren a la ratlla de 4.000 ks que tots anaren 
a Càritas i hi col·laboraren unes 40 voluntaris. Moltes gràcies a 
tothom! 
 
SETMANA SOLIDÀRIA: Dimecres, dia 12, a 2 quarts de 
9, al vestíbul del teatre, dins els actes de la Setmana Solidària 
es farà una Taula Rodona sobre: El voluntariat a Roda de Ter, 
amb diferents participants, voluntaris de Roda. 
 
BOBOG-CAMERUN A MANRESA: Dimecres, dia 12, a 
1 quart de 9, al Casal de l’església, es farà un acte a favor de 
Bobog, amb diferents participants manresans i membres de la 
nostra delegació d’Agermanament. 
 
ENTERRAMENTS: Divendres, dia 7, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Mercè Roca i Padrós, que morí el dia abans a 
l’edat de 92 anys. Dissabte els de Carme Pujol Vivet i Àngel 
Vilar Vilar, que moriren el dia abans a l’edat de 95 i 84 anys 
respectivament. Al cel siguin! 
 
CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Serà el dimarts, dia 18, a 
2 quarts de 8 del vespre. Guardeu-vos la data. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 50 € per les necessitats de 
la parròquia, un de 30 per Càritas, i dos de 50 i un de 150 € 
per Bobog-Camerun. 
 


