
Avui, altra vegada Isaïes ens torna a parlar amb to encara de 
lectures nadalenques:”Heu trossejat el jou que li pesava, la 
barra que duia a l’espatlla i l’agulló de qui l’arriava”. I abans 
havia escrit:”Fan festa els vencedors quan reparteixen el botí”. 
El Déu que anuncia Isaïes, tota la vida de Jesús, va pel camí de 
treure el sofriment de l’altre, de no enfonsar-lo amb càrregues 
feixugues, perquè el que Déu vol és “que l’home visqui”, diu 
St. Ireneu. Tota injustícia, tota distribució injusta de riquesa és 
un atemptat contra Déu, és negació de Déu. 
 Aquesta lectura ens recorda l’informe d’Intermon 
d’aquesta setmana: “L’1% del món té més riquesa que tot el 
99%. Les tres persones més riques d’Espanya tenen tants diners 
com tots els habitants de Catalunya i Madrid junts”. Per molt 
que ens diguin que això és legal, això és un robatori davant 
Déu, i fa molt mal a la societat. 
 També és veritat, però, i ho constatem amb joia, que al 
costat d’aquests rapinyaires hi ha una gran quantitat de gent 
anònima que ajuda, que és generosa, que dóna els diners que 
no li sobren. Aquests són els benaurats de l’evangeli, aquells de 
qui Jesús diu: “Veniu beneïts del meu Pare”. En són una prova 
tants diners per Càritas durant l’any passat, tants milers d’euros 
per Bobog (se’n presentaran comptes a tothom d’aquí a 
poques setmanes), el generós ajut pel càncer, la recollida per 
malalties incurables... 
 Això és un do de Déu, un signe real de conversió cap a 
ell com ens diu l’evangeli d’avui: “Jesús començà a predicar 
així: Convertiu-vos que el Regne del cel és a prop”. 
 
 
 
 
 
 

Dissabte,    dia 21:    A les 20,00: Missa (difs. pels Tonis difunts; flia. 
Pons Hita; Montserrat Puig i Estrada; Angelina 
Rosanas i Mas) 

 
DIUMENGE,dia 22:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Rosalia Rodríguez 

i Riera) 
 

Dissabte,    dia 28:    A les 20,00: Missa (difs. Joan Tañà i Rifà; Ramon 
Crosas i Euras; Montserrat Puig i Estrada; per les 
ànimes del purgatori)  

 

DIUMENGE,dia 29:    A les 11,00: Missa cantada (dif. Angelina 
Rosanas i Mas, cap d’any; en acció de gràcies) 
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la campana avisa    CÀRITAS: Dilluns, a les 9, es reuniran els representants de 
cadascun dels projectes per analitzar la marxa de Càritas. 
 

GRUP BOBOG-CAMERUN: Dimecres, a les 9, es reuniran 
tots els components del grup per valorar la tasca feta fins avui i 
planificar per tot el nou any. 
 

ARXIPRESTAT: Dijous, dia 26, a les 11, hi ha trobada de 
tots els mossens de l’arxiprestat a St. Pere de Torelló. 

 

CONFIRMACIÓ: Divendres, a 1 quart de 10, trobada dels 
nois i noies que es confirmaran a principis de març. 

 

GRAN TROBADA DE L’HOSPITALITAT DE 

LURDES: El diumenge, dia 4 de febrer, celebrant els 50 anys 
de l’Hospitalitat de Vic i Solsona hi ha una gran trobada a la 
Catedral, a la plaça i al Sucre de Vic. Per inscripcions telefonar 
el 93 8540866. 

  

ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 16, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Rosario Boix i Santanera, que morí el dia 14, 
a l’edat de 91 anys. Al cel sigui! 

 

DONATIUS: S’han rebut dos de 50 € per Bobog-Camerun. 
Moltes gràcies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


