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CONTES PER A REFLEXIONAR
EL GRAN CONSELL CELEBRAT PER LES RATES
Una gran família de
rates vivia en una
masia. La vida era
feliç i el menjar mai
faltava. Però un dia
l’amo va portar un
gat : el famós Mixifuf. A partir d’aquell
moment la vida de
les rates va ser molt
miserable.
Mixifuf, feia tal
estrall entre les rates, que amb prou
feines se’n veia cap:
la major part estava
al cementiri. Les poques que quedaven vives, no gosant sortir del seu
amagatall, passaven mil dificultats i per aquelles desventurades, Mixifuf
no era ja un gat, sinó el mateix diable.
Certa nit que el devorador de rates, que estava casat, va anar a trobar-se amb la seva muller i amb la qual es va entretenir en un llarg col·

loqui, les rates supervivents van celebrar consell en un racó per tractar
els assumptes del dia. La Rata degana, que era una Rata prudent, va
dir : Estic segura que cap de nosaltres ha estat feliç últimament degut
al nostre enemic comú: el gat. Totes les rates ho corroboraven. La Rata
degana va continuar, hem d’actuar juntes i pensar un pla per desfer-nos
d’aquesta pressió amb la que vivim. A partir d’aquí van començar a suggerir idees, matar el gat semblava el millor, però no encertaven amb la
manera de portar-ho a terme.
Finalment, una rateta jove va dir: potser no el podrem matar, però
podem pensar la manera de saber en cada moment on es troba, així
tindrem temps de sortir corrent i amagar-nos. Tots varen aplaudir la
proposta. La rateta jove va continuar, tinc un pla, és molt simple com
més aviat millor calia posar a en Mixifuf un cascavell al coll: així, quan
fos de caça, el sentirien arribar i s’amagarien al cau. No se li ocorria
cap altre remei. A totes els va semblar excel·lent. Només hi havia una
dificultat: posar-li el cascavell al gat. Deia l’una: “El que és jo, no li’l
poso; no sóc panoli.” “Doncs jo tampoc m’atreveixo”, replicava l’altra. I
no trobant-se cap d’elles capaç d’actuar, I sense fer res, es va dissoldre l’assemblea.

Reflexió:

Tots hem sentit moltes vegades l’expressió: “posar el cascavell al gat”. Es
tracta d’una dita que fa referència al moment en que un grup de persones ha
de fer front a una tasca difícil que pot comportar conseqüències perilloses,
però cal decidir qui i com es resoldrà la situació, cosa que ningú vol fer voluntàriament.
Això ens fa pensar que en moltes circumstàncies ens atrevim a opinar i
criticar sobre algunes actuacions, fins i tot arribem a proposar quines accions
caldria fer per obtenir millors resultats sense tenir en compte que molt probablement nosaltres potser tampoc seriem capaços de fer-ho millor. Opinar des
de la barrera és senzill, prendre decisions i actuar ja no ho és tant.
Cal tenir present que: una cosa és dir que caldria fer i l’altre, molt diferent, fer-la. “Posar el cascavell al gat” no sempre resulta fàcil.
Pilar Pous Altafaja

Informació trimestral

INTERPARROQUIAL DE MANLLEU

Nosaltres creiem que la relació que hi ha entre Déu i nosaltres, és d’intimitat,
i que la humanitat ha de participar d’aquesta unitat.
Més enllà de les diferències de temps, de cultura i d’ètnica, hi ha un lligam que ens uneix estretament. I aquest lligam és l’Amor de Déu vers nosaltres que ens embolcalla a tots per igual.
Que en la mesura que som capaços de viure d’aquest Amor, hem d’anar
trencant les barreres que ens separen i ens divideixen, per fer present aquest
futur de fraternitat universal fins al nostre destí definitiu, essent coherents i
testimonis de l’Amor de Déu, tractant amb respecte tothom.
Pensem que ajudant a incorporar-se a la nostra societat les persones excloses i vulnerables, col·laborem en la construcció de la gran família humana.
La fidelitat a aquesta convicció, ens fa seguir amb les actuacions que ens
proporcionen les donacions que rebem, i pel vostre coneixement us oferim
l’estat de comptes, que comprèn el primer trimestre de l’any actual:
RESUM DELS MOVIMENTS EN EL
COMPTE DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE MANLLEU
des de l’1 de gener al 31 de març de 2022
Donatius i ingressos:
Romanent de trimestres anteriors ..................................................
Donatius Parròquies Santa Maria, Sant Pau i Gràcia ....................
Donatius particulars, ingressats en el compte corrent ...................
Quotes socis ..................................................................................
Càritas Diocesana de Vic – Subvenció guarderies ........................
Ajuntament de Manlleu.- conveni 2021/2009 ..............................
Total...................................................................................
DESPESES:
Acollida (alimentació, higiene, farmàcia, nadons,
subministraments, desplaçaments i ajuts guarderies) ....................
Despeses locals Acollida.................................................................
Total...................................................................................

636,76
423,65
1.000,00
100,00
1.350,00
6.250,00
9.760,41
7.647,90
1.343,05
8.990,95

Càritas Interparroquial Manlleu

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 23, a les 9: Josefina Costa.
Dimarts 24, a les 9: família Suriñach Padrós. Dimecres 25, a les
9. Dijous 26, a les 9: família Font
Casas. Divendres 27, a les 9. Dissabte 28, a les 20: Joaquima Corrius i família. Diumenge 29, a les
12: esposos Trinitat Molas i Isidre
Pujol.

MISSES
Dilluns 23, a les 19. Dimarts 24,
a les 19 . Dimecres 25, a les 19.
Dijous 26 , a les 19. Divendres
27, a les 19. Dissabte 28, a les 18.
Diumenge 29, a les 10, missa cantada pel grup d’Andalusia: Josefina Costa.

PRIMERES COMUNIONS
Les primeres comunions aquest
any seran els dies 29 de maig, 5 i
12 de juny.
CONSELL PARROQUIAL
Reunió el dijous dia 26 a les 6 de
la tarda, als baixos de la Rectoria.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 28, a les 19: esposos Josep Perarnau i Encarnació Verdaguer. Diumenge 29, a les 11: Llorenç i Maria i fills.

Càritas Manlleu

TRUCA A LA PORTA
Fes el teu ingrés al compte de Càritas Manlleu

ES63 0182 9784 7002 0004 5674

BAPTISME
Aniol Oliver Casanova fill d’Arnau i Cristina.
PROCLAMA MATRIMONIAL
Ivan Tirado Roscales amb Catherin
Suárez García , ambdós de Manlleu.
EXÈQUIES
Matide Peña Márquez (76 anys)
Av. de Roma, 49.
HORARIS DE
DESPATX PARROQUIAL
Sant Pau:
Els dimecres de 17,30 a 18,30
i els dissabtes de 12 a 1.
Santa Maria:
Els dilluns de 12 a 1
i els divendres de les 18,30 a
les 19,30.

