
                                                                                             
Són poques les persones que no tenen algun malalt al seu 
entorn, un familiar, un amic, un veí. Els malalts són uns 
companys constants en el nostre camí, i a vegades som 
nosaltres mateixos qui portem la malaltia de companya. Només 
cal fer de tant en tant una visita a l’hospital per adonar-nos del 
gran nombre de persones que no tenen salut i demanen ajut. 

Aquesta constatació és tan real com aquesta altra: hi ha moltes 
persones que fan costat als malalts, a casa, al veïnat, als 
hospitals, o que els visiten sovint i els regalen companyia. Quin 
estil de vida més cristià! Quin canvi que aporten a la vida dels 
pacients i a la pròpia! Quin to quaresmal i de conversió a partir 
del quotidià! 

Tota la vida de Jesús a l’evangeli està marcada pel tracte 
exquisit i constant que va tenir amb els malalts i amb tot els 
sofrents, fins al punt d’afirmar amb rotunditat que al final del 
temps el Rei dirà als de la seva dreta: Veniu, beneïts del meu 
Pare, perquè estava malalt, i em vau visitar; anava despullat, i 
em vau vestir; era a la presó, i vinguéreu a veure’m (Mt 25,36). 
És tan important que ho posa com a condició per salvar-se. 

St. Joan Crisòstom, un gran pare de l’Església del s.IV, en 
aquesta mateixa línia, afirma: Vols honorar el cos de Crist? No 
li tributis honor aquí al temple amb guarniments de seda, 
oblidant-lo després a fora quan està malalt, o quan va 
despullat. 

Convertir-se, canviar, es pot fer des del quotidià com repetim 
aquests dies de quaresma. Es pot i cal fer-ho. Tenint presents 
els malats, fent-los costat, escoltant-los, regalant-los companyia, 
canviem la nostra vida i la dels més necessitats. 

 

 
DIUMENGE,dia 18: A les 11,00: Missa cantada (difs. Assumpció 

Minoves i Devesa, cap d’any; flia. Vilaregut 
Codina i nét Josep; Pilar Estrada i Castany, Sda. 
Flia.; Josep Castellà i flia.; esp. Josep Ribas i 
Modesta Sala; esp. Pepeta Sellés i Valentí Boix) 

Dissabte,     dia 24:    A les 20,00: Missa (difs. flia. Aulet Crosas; flia. 
Gurt Torres; per les ànimes del purgatori) 

DIUMENGE,dia 25:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Mingo Parramon 
i Cirera; Dolors Camps i Puigdollers, Sda. Flia.; 
Dolors Obiols i Sala; Ton Vilar i fill Josep Ma.)  
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convertim-nos  
des  del quotidià: 

 
els malalts 

cultes de la setmana 



la campana avisa     CONSELL PARROQUIAL: Dimarts, dia 20, a 1 quart de 
10, es reuniran tots els membres del Cosell per valorar la marxa 
de la parròquia i programa pel que queda de curs. 
 
ORACIÓ I AMISTAT: Dimecres, dia 21, a les 5, es 
trobaran els components del grup per fer pregària i amistat. 
 
ARXIPRESTAT: Dimecres, dia 21, a 2 quarts de 9, Mn. 
Joan Torra farà una xerrada als locals de la parròquia de 
Manlleu sobre “Una fesomia nova de la comunitat cristiana”. 
Tots hi estem convidats. 
 
GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 22, es trobaran totes les 
components del grup per deixar l’església neta i polida. 
 
MISSA FAMILIAR: Es celebrarà el dissabte vinent, dia 24, a 
les 8, amb els nens de primera comunió i els seus pares, amb 
els del Casalot i els monitors. Aquest mes s’ha retardat una 
setmana. 
 
BENEDICCIÓ DELS RAMS: Es farà el diumenge, dia 25, 
a les 12, al pati del Casalot, darrera l’església. 
 
VESPRES: Com cada divendres de Quaresma la pregària de 
vespres serà a les 8, als locals parroquials. 
 
CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Es celebrarà el dimarts 
sant, dia 27, a 2 quarts de 9 del vespre. Guardeu-vos la data 
per poder demanar el perdó a Déu i rebre’n l’absolució, i així 
preparar-nos per la Pasqua. 
 
ENTERRAMENT: Divendres, dia 16, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Bassols i Vilà, que morí el dia abans, a 
l’edat de 87 anys. Al cel sigui!  
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per les necessitats de 
la parròquia; quatre de 50 i un de 70 € per una emergència 
sanitària de Bobog-Camerun que s’ha hagut d’atendre. Moltes 
gràcies. 
 
 
 


