
 

 

 
L’abraçada 
 

En la foto hi veiem una iaia molt gran que rep l’abraçada de la directora de la residència on viu, la 
seva nova i definitiva llar. Amb 106 anys de vida sembla que ja no deu esperar gaire res; no és 
veritat, sempre espera l’abraçada dels qui té a prop, l’escalf afectiu, i com més gran en l’edat més 
esperat. L’habitació neta, amb unes flors d’ornamentació, ben il·luminada, com ha de ser l’entorn 
que els acompanya. Totes les atencions físiques de l’ambient ajuden, però allò que és més profund 
és l’afectivitat, l’estimació, a la residència, a casa, al carrer. 
 

És la imatge d’aquest dies, la de tanta gent patint i la de tanta gent alleujant. La tasca que com a 
cristians estem cridats a fer. En sabem les dificultats però hi vencem amb la nostra esperança. A la 
nostra residència, aquesta setmana, malgrat la bona feina feta cuidant l’últim detall durant tant 
temps, també s’han han trobat amb la visita inesperada, com tanta altra gent, pares, nens, joves 
sense institut, gent sense feina, avis sols a casa...  
 

Pilar Llarc, directora de la residencia  La Pau, consola la seva mare, de 106 anys resident al centre/FERRAN NADEU 
 

Sapiguem, cadascú des del seu lloc, alleujar l’altre i contagiar esperança, comunicar ànim per 
superar el contratemps. Cal estar-hi sempre preparats com diu Mateu a l’evangeli d’avui: estigueu a 
punt, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora. I per si no ho hem vist prou clar, l’evangelista 
acaba el capítol indicant-nos on és realment el Senyor: tot allò que fèieu un d’aquests germans 
meus més petits, m’ho fèieu a mi. 

ANY XXXVII+ Núm 1647 
Diumenge XXXII durant l’any 

8 de novembre del 2020 



 

 

DIUMENGE,  dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. famílies 
Clotet i Godayol; esp. Jaume Castanyer i 
Carme Sala; per les ànimes del purgatori) 

 

Dissabte,     dia 14:  A les 20,00: Missa (a la Mare de Déu del Sòl del 
Pont; per les ànimes del purgatori)   

              

DIUMENGE,dia 15:     A les 11,00: Missa cantada (difs. família Minoves 
Vilaregut)  

 

 

 

ARXIPRESTAT: Dimarts, dia 10, a les 11, tots els mossens 
de l’arxiprestat Ter-Collsacabra es reuniran on line per parlar de 
les qüestions pastorals conjuntes. 

CÀRITAS: Dissabte, dia 14, d’11 a 1, hi ha una jornada de 
formació on line de totes les Càritas de cada parròquia per 
valorar les conseqüències de la pandèmia. 

CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Divendres, dia 5, 
van començar les trobades de catequesi pels grups d’infants que 
es preparen per a la Primera Comunió. La majoria de sessions es 
faran amb els pares a casa.  

CONFIRMACIÓ: Ja s’han començat les inscripcions per tots 
aquells nois i noies que fan 3r d’ESO i que es vulguin confirmar. 
Han d’haver nascut el 2006 o abans.  

DONATIUS: Se n’ha rebut un 50 € per Càritas i moltes 
compres-donatiu de les ampolles “Aigua que salva vides” per fer 
nous pous al Camerun. Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la campana avisa 

cultes de la setmana 


