
 

 
Si la setmana passada reflexionàvem sobre com fer nova la 
pregària en temps quaresmal, avui ens centrem en l’almoina, 
que consisteix a donar gratuïtament alguna cosa a qui passa 
necessitat. L’almoina és una forma de pietat pròpia de les grans 
religions monoteistes: el judaisme, l’islam i el cristianisme. 
 Tradicionalment hem entès que fer almoina era sobretot 
donar a l’altre alguna cosa material: diners, aliments, roba... 
Aquesta visió tan assistencial i reduccionista de la caritat, en la 
qual hem estat educats durant molt anys, també acostuma a ser 
l’eix de les campanyes de solidaritat que es porten a terme en 
diferents àmbits de la vida social.  
 L’almoina no es pot reduir a donar allò que ens sobra, 
sinó que implica també donar-se com a persona: donar temps 
a qui està sol, consell a qui està desorientat... L’almoina 
tampoc hauria de ser un acte aïllat en la vida cristiana, sinó una 
manera de ser i de viure la fe. Igualment l’almoina hauria de 
defugir la vistositat i l’espectacle, per convertir-se en un gest 
discret del cor, que mira de no ofendre el qui passa algun tipus 
de necessitat. I finalment, l’almoina hauria de ser un acte de 
denúncia de totes aquelles situacions d’injustícia que generen 
desigualtats i fan malviure moltes persones. 
 En l’evangeli d’avui, Jesús, a més d’anunciar amb molta 
força la seva resurrecció, ens ofereix una gran oportunitat per 
reviure l’autèntic sentit interior de l’almoina. No ens podem 
mirar l’expulsió dels venedors del temple com un espectacle en 
el qual reben els altres, perquè igual com Jesús també nosaltres 
som temple de Déu que necessita purificar-se. La Quaresma és 
un bon moment per repensar com ens convertim en temples 
vivents, en autèntics testimonis de fe. 
 
 
 

DIUMENGE, dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Casellas i 
Pujol, Sda. Flia.; Maria Ojeda i Mantas, Sda. Flia.; 
en acció de gràcies a la Mare de Déu de la Salut)  

 
Dissabte,     dia 14: A les 20,00: Missa  (difs. Montserrat Puig i 

Estrada; Pepeta Serrat i Lluís Puigvila) 
 
DIUMENGE, dia 15: A les 11,00: Missa cantada (difs. Carme 

Buixaderas, de la Sda. Flia.; Pepeta Bori i Vila, de 
la Sda. Flia.; esp. Jaume Castanyé i Carme Sala) 
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PREPARACIÓ DE L’ASSEMBLEA: Els responsables de 
la secció d’infants i pares de l’Assemblea Parroquial es trobaran 
el dilluns, dia 9, a les 9 per preparar els treball d’aquest sector. 

 

CASALOT: Tots els monitors dels diferents centres del bisbat 
fan una trobada de formació a Vespella aquest dissabte i 
diumenge, dies 7 i 8. També hi són els de la nostra parròquia. 

 

CARITAS: Dimecres, dia 11, a les 9, al Casal parroquial de 
Torelló, es trobaran els membres dels diferents grups de Càritas 
del nostre arxiprestat i del Lluçanès per una vesprada de 
formació com es fa cada any sobre Com ens mirem i atenem 
els que necessiten. 
 

CATEQUISTES: El divendres, dia 13, a les 9, a la parròquia 
de Manlleu, les catequistes del nostre arxiprestat tindran una 
xerrada de formació que la farà Mn. Joan Torra. 

 

ENTERRAMENT: Divendres, dia 6, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Ramon Pons i Vilamala, que morí el dia 
abans, a l’edat de 91 anys.  Al cel sigui! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 € i un de 50 per les 
necessitats de la parròquia; un de 5 i un de 50 per Càritas; un 
de 50 per l’escola maternal de Bobok al Camerun. Moltes 
gràcies. 

 

ESCOLA MATERNAL BOBOK:  Ja s’han recollit 
9.394,81€ dels 14.503 que costa l’escola de Bobok al 
Camerun. Amb tres mesos la generositat d’aquest 
agermanament ha arribat ben lluny. Ja només ens falten 
5.106,19 €. Cal tenir present que ens arribaran més donatius 
de persones o entitats que ho han promès. Moltes gràcies 
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