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més li pertoca
servir que manar

«El qui ha estat instituït abat ha de pensar sempre quina

càrrega no ha acceptat i a qui haurà de donar compte de la
seva administració. Que sàpiga que més li pertoca servir que
manar.» (RB 64, 7)
Sant Benet de Núrsia

Sant Benet va ser un monjo del segle VI, fundador de l’orde
benedictí i autor de la regla amb la que es regeixen els
monestirs d’aquest orde. La Regla demana a l'Abat saviesa en
la doctrina (teoria) i mèrit de vida
(pràctica). Li demana exemplaritat,
flexibilitat, escoltar tothom, responsabilitat i realisme. La Regla promou
una comunitat educadora de la
persona.
Al fragment que encapçala
aquest escrit sant Benet recorda a
l’Abat que acceptar el càrrec és
acceptar una obligació. Quina
càrrega no acceptem nosaltres al ser
instituïts pares i mares? Avis i àvies?
Encarregats d’un taller o botiga?
Mestres? Voluntaris? etc. Cal que tot
el que fem ho fem amb vocació de
servei als altres. Perquè aquell que accepta una responsabilitat
ha de saber que més li pertoca servir que manar.
«Ja sabeu que els governants de les nacions les dominen com si

en fossin amos i que els grans personatges les mantenen sota el
seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui
vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre
servidor.» (Mt 20, 25)

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 31:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Dolors
Sanglas i Sánchez; Pere Freixa i família Alsina)

DILLUNS,

dia 1:

Dissabte,

dia 6:

A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Crosas
Cavalleria; flia. Alsina Verdaguer)
A les 20,00: Missa (difs. Miquel Pla i Jutglar;
Jaume, Loreto i fills; Dolors Costa, sda. flia.;
esp. Joan i Concepció i fill Lluís; esp. Baldomero
i Empar i filla Rosalia)

cultes de la setmana

la campana avisa

DIUMENGE, dia 7:

A les 11,00: Missa cantada (difs. Antonina
Serra i Lladó; Maria Mas i Masoliver; Dolors
Crespi i Vilaregut, cap d’any)

PREGÀRIA AL CEMENTIRI: La pregària pels difunts es farà a
la capella del cementiri a les 4 del dilluns, dia 1.
PREPARACIÓ SETMANA SOLIDÀRIA: Dimarts, dia 2, es
reunirà el grup de persones que prepara les activitats per la setmana
solidària del 10 al 19 de desembre.
CONSELL PASTORAL: Els seus membres es reuniran el proper
dimecres, dia 3, a 2 quarts de 9, per valorar la marxa de la parròquia
i preparar activitats per aquest curs.
LA SALLE VISITA LA NOSTRA PARRÒQUIA: Divendres,
dia, 5, de 3 a 4, un nou grup de 4t d’ESO de La Salle de Manlleu
visita la nostra parròquia per conèixer com funciona una comunitat
cristiana.
MISSES FAMILIARS: Divendres, dia 29, a 1 quart de 6, es va
reunir per primera vegada el grup de mares que aquest curs
preparen les misses familiars.
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 25, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Maria Mas i Masoliver, que morí el dia abans a
l’edat de 95 anys. També el dilluns, dia 25, es celebrà el de Ramon
Torrents i Prat, que morí el dia abans a l’edat de 94 anys. Al cel
siguin!
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 20 € i un de 50 a la capella
del Sòl del Pont. Moltes gràcies.

