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Avui comença l’Advent, un temps que, any rere any, esdevé 
per als cristians signe d’esperança. Una esperança que cal viure 
personalment, però que també cal comunicar als altres: de 
paraula i d’obra. 
 Ara bé: com n’és de difícil comunicar esperança enmig 
del món!!!. Enmig d’un món que ha perdut els referents 
cristians i que, completament desorientat pel consumisme, 
fomenta el posseir en lloc del compartir, fomenta l’ambició i 
l’èxit en lloc de la humilitat i el servei. El món esdevé cada dia 
més un lloc d’on Déu ha estat exclòs, i aquesta podria ser una 

definició d’infern. Doncs és 
precisament enmig d’aquest món 
individualista i desorientat on Càritas 
emergeix com a signe d’esperança, 
com un clam a eixamplar el Regne 
tot reduint els espais d’on, a 
l’excloure el germà, Déu ha estat 
exclòs: de paraula i d’obra. 
 I és que és enmig del món on 
Càritas actua, on Càritas ajuda: ajuda 
els voluntaris a descobrir Déu en el 
germà, ajuda els ferits per 
l’economia, per la injustícia i per 
l’exclusió a no tenir vergonya, a 
recuperar la dignitat, a confiar altre 
cop en ells mateixos i a trobar camins 

per a sortir-se de la seva situació. En definitiva: Càritas ajuda a 
construir el Regne de Déu tot donat recursos, orientació, amor, 
acompanyament i esperança als marginats, empobrits i 
desesperançats: de paraula i d’obra. 
 «Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests 
germans meus més petits, a mi m'ho fèieu». (Mt 25, 35-40) 
 
 
 
DIUMENGE,dia 28:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Nicolàs 

Casals, cap d’any; esp. Ramon Lladó i Maria 
Molist; Isabel i Carme Pont)  

Dissabte,     dia 4:  A les 20,00: Missa (dif. Jaume Devesa i 
Castells, Sda. Flia.)  

DIUMENGE, dia 5:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Lluís Riera i 
Mateu, Sda. Flia; Josep Cirera i família) 
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la campana avisa     CÀRITAS: Dilluns, dia 29, a les 7, reunió de tots els 
voluntaris de Càritas. 
 
AGERMANAMENT BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 
30, a les 6, trobada amb totes les ONGs que han rebut 
subvenció del Consell Comarcal. 
 
GRUP LLOANÇA: Dijous, dia 2, a 2 quarts de 4 tot l’equip 
de neteja deixarà l’Església neta i polida. 
 
VESPRES D’ADVENT: Divendres, dia 3, a les 7, als locals 
de la parròquia es farà en grup la pregària de vespres a la que 
tots som convidats. Estem ja en temps d’advent.  
 
LA SALLE VISITA LA NOSTRA PARRÒQUIA: 
Divendres passat, dia 26, de 3 a 4, un nou grup de 4t d’ESO de La 
Salle de Manlleu va visitar la nostra parròquia per conèixer com 
funciona una comunitat cristiana.  
 
ENTERRAMENT: Divendres, dia 26 es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Jaume Cabanas i Serra que morí el dia abans a 
l’edat de 89 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 150 € per Càritas. dos de 
50 € i dos de 50 i dos de 100 € pel projecte de Bobog 
Agermana’t amb un infant, i Moltes gràcies! 
 
 
 
 


