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 “Viure junts, treballar junts, posseir junts, estimar Déu i estimar 
els nostres germans, i viure a prop seu en comunitat; així 
podrem demostrar el nostre amor per Ell.” 
                                                         Dorothy Day 
 
Dorothy Day és una de les figures més destacades del 
catolicisme nord-americà del segle XX. Periodista de professió, 
va fer un procés de conversió fins a esdevenir oblata 
benedictina. El seu ferm compromís en la defensa dels pobres 

la va dur, fins i tot, a la presó. A la llum 
de la Doctrina Social de l’Església, ella 
apostava pel “distributisme” (repartir el 
que tenim entre tots); i defensava una 
autèntica comunitat com a plasmació 
de l’amor de Déu. 
 Malauradament, les seves idees 
semblen especialment lluny de la 
realitat aquesta setmana,  en la qual 
hem vist els grans mandataris del 
planeta parlant del medi ambient des 
d’una perspectiva que s’allunya del tot 
d’una visió comunitària mundial. 
També aquesta setmana es publicaven 

les llistes de les grans fortunes de Catalunya i del conjunt de 
l’Estat espanyol. És trist constatar la desigualtat existent, i 
encara més pensar que aquestes grans fortunes es nodreixen 
precisament de la pobresa que generen en gran part de la 
població.  
 L’Evangeli d’avui denuncia, precisament, que els rics 
quan fan donacions “per a fins socials” són públicament 
aplaudits, malgrat que això per a ells és donar només allò que 
els sobra. Una realitat del temps de Jesús i d’ara. 
 
 
 
Dissabte,      dia 6:  A les 20,00: Missa (difs. Dolors Cosat i Aulet, 

cap d’any; Miquel Pla i Jutglar; Jaume, Loreto i 
fills; esp. Joan i Concepció i fill Lluís; esp. 
Baldomero i Empar i filla Rosalia  

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)  
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Dissabte,    dia 13:  A les 20,00: Missa (difs. per la petita Siena; a 
Sant Francesc Coll)  

DIUMENGE,dia 14:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Jaume 
Castanyer i Carme Sala) 

 

 

 
CÀRITAS: Dilluns, dia 8, a les 7, es reuniran els membres 
de la coordinadora de Càritas per valorar com van els diferents 
projectes que tenen entre mans. 
Es necessita una estufa elèctrica per una família. Tels.   630 
104 478 i 93 854 10 24. 
 
AGERMANAMENT AMB BOBOG: Dilluns, dia 8, a la 1, 
reunió amb l’ajuntament de Manlleu per preparar la xerrada 
del dia 26 al Museu del Ter de Manlleu que preparen 
conjuntament; ja se n’informarà amb més detall. 
 
Dimarts, dia 9, a les 7 es reuneix online la Comissió Executiva 
de Catalunya de la que la nostra Delegació d’Osona en forma 
part. 
 
CASALOT: Dissabte i diumenge, dies 12 i 13, els infants, 
joves i monitors del Casalot van de colònies al mas Aliberch de 
Sta. Eulàlia de Riuprimer. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut quatre de 50 € i dos de 150 € 
pel projecte de Bobog Agermana’t amb un infant. Moltes 
gràcies!  
 
 
 
 
 
 


