
 

 

 
Les lectures i l’Evangeli d’aquest diumenge són lectures de Bona 
Nova , d’Esperança.  Semblaria que no casen amb el testimoni 
dels que treballem amb els malalts i concretament amb els 
malalts crònics, amb els malalts més vells i fràgils, amb  persones 
que sovint estan a final de la vida. 

Però tanmateix és aquest el nucli amagat del nostre 
treball, allà on busquem la força i la raó de cada dia. Bona Nova  
és la capacitat que tenim tots,  cada dia, des del nostre lloc, sigui 

com   a família, amics, veïns o en el nostre 
cas com a professionals d’acompanyar en els 
moments difícils de la vida. 

El que procurem per damunt de to és 
tenir cura dels malalts i les famílies,  d’estar al 
seu costat oferint el nostre ofici i 
coneixement al servei del seu benestar,  i dir 
això enmig de la pandèmia fa mal, perquè és 
molt dur per nosaltres veure els malalts sols,  
sentir les famílies angoixades a l’altra banda 
del telèfon; aquest virus ens marca un pas 

molt amarg de seguir,  en el sentit que adoptem mesures 
necessàries pel control del virus que van en contra del que 
sempre hem cregut i hem practicat. 

Podem dir que la nostra voluntat és ajudar a viure, i viure 
en les millors condicions de salut possible, però aquest “ajudar a 
viure” flueix en les dues direccions perquè des del patiment, des 
de els últims dies de vida rebem lliçons cada dia que donen llum 
i sentit a les nostres vides professionals i personals. 
Des de Manlleu, 16 de desembre    
                                                     Monterrat Soldevila 
 
 
  
DIUMENGE,  dia 20:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Pla i 

Clñotet, cap d’any; Jaume, Loreto i fills; esp. Joan 
Torrentgenerós i Maria Farrés) 

Dijous,           dia 24:   A les 20,00: Missa (difs. família Collell Rovira) 
DIVENDRES,dia 25:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Pere Novellas i 

fill Miquel; família Sala Vila; esp. Josep Masoliver i 
Loreto Ballana)   

Dissabte        dia 26:   A les 20,00: Missa (difs. Carles Serra; Hipòlit 
Degès) 

DIUMENGE, dia 27:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Mercè 
Puigoriol i Ramon B. Font; Jaume Rossell) 
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MISSA DEL GALL: Aquest any no serà a les 12, sinó a les 8 
del vespre del dia 24. 
A la Residència també es farà la Missa del Gall el dia 24 a la 
tarda com cada any, però es farà on line sense visitants ni 
familiars, havent estat filmada abans a la parròquia i projectada a 
la Residència. 
 

MISSA A ST. MIQUEL DE LA GUÀRDIA: El dia de Nadal 
a les 12 hi haurà missa a l’església de St. Miquel de la Guàrdia. 
 

GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 17, el grup es va cuidar de tenir 
l’església neta i polida com fa cada mes, i també ho va fer el grup 
que cuida de l’església del Sòl del Pont. 
 

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 21, on line, hi ha reunió de 
la comissió executiva d’Agermanament amb presència de la 
nostra parròquia. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 200 € per les necessitats de la 
parròquia, dos de 50 per Càritas, i dos de 50 i un de 500 € per 
Bobog-Camerun. Moltes gràcies! 
 

EL POEMA DE NADAL: El dia de St. Esteve, a les 7, al teatre, 
el grup Arrels acompanyats per dos violoncel·listes recitaran el 
Poema de Josep Ma de Sagarra. Els donatius seran per Càritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la campana avisa 


