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ADVENT 2022: prEpArAr-sE 
pEr uN grAN impAcTE?

Un fet d’impacte mundial que can-
via la vida. Això és que tenim al 
davant d’aquí quatre setmanes. Cer-
tament: hi ha fets que tenen un im-
pacte d’abast mundial. La pandèmia, 
la guerra a Ucrïna, etc. impacten a 
les nostres cases. 
D’aquí quatre setmanes celebrarem 
un fet que, si és veritat, canvia la 
vida i la mort de tots nosaltres: el 
naixement de Jesús de Natzaret. És 
com un segon Big Bang: una gran 
explosió que arriba a tot el món. Per 

això, el dia 25, fem silenci per la nit. I encenem moltes llums.
Però a Manlleu, i a bona part del món, realment canvia alguna cosa? En 

broma podríem dir que a la vida, només Ali Babà es va trobar amb una llàn-
tia que, de cop, va canviar-li la vida. La resta necessitem temps per pair les 
coses, per fer-les nostres, per canviar i millorar. 

Advent: agafar un petit grapat de temps, per viure contents
El temps se’ns escapa. Corre. Hi ha gent que per no perdre’l es posa a cór-
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rer com ell. Però amb els anys s’adona que ha perdut el temps... i la vida. Per 
això cal saber un secret: per no perdre el temps ni la vida cal parar. Només 
llavors posem el temps dins la vida. I comencem a viure de veritat. Advent, 
doncs, és obrir les mans i agafar un grapat de temps. 

L’Església ara està de moda carregar-se-la una mica. Però és molt sabia. 
Per això ens proposa fer quatre parades. Una per setmana, abans de Nadal. 
Per preparar-nos-hi.

Proposem també un repte parroquial per cada setmana, que us convidem 
a fer-lo també un repte personal. 

Primer grapat de temps: escoltar bé per no deixar-se enganyar 
(diumenge I, 27 de novembre)

Una vegada dediquem una mica de temps (et convidem a venir a l’es-
glésia a missa), podem escoltar. Cada dia mils de xarlatans omplen la tele, 
les xarxes socials i les converses. Molts envien missatges negatius; altres 
prometen arreglar-ho tot; uns no parlen i tiren bombes. 

Escoltarem una cosa diferent: ens convida a no deixar-nos enganyar. Un 
missatge ben actual escrit fa 2000 anys: “sigueu conscients del moment en 
que viviu. Prou de dormir. Ja és hora d’aixecar-vos”.

Repte parroquial: el present i el futur immediat de Manlleu necessiten 
unes parròquies vives. 

Segon grapat de temps: amarar-lo d’esperança 
(diumenge II, 4 de desembre) 

Algú ha dit: “en el món sembla que l’esperança va escassa. Però dins les 
parròquies sabem el contrari: l’esperança és abundant perquè Jesús és amb 
nosaltres. El problema és (i això és difícil d’escoltar), que l’Església ha per-
dut l’entusiasme per compartir aquesta veritat” (Divine Renovation). 

Com, amb fets, donar vida a l’esperança, perquè l’esperança doni vida al 
nostre temps?

Repte parroquial: Manlleu necessita unes parròquies que viuen l’entusi-
asme per compartir l’esperança.

Tercer grapat de temps: cuinar a foc lent (paciència + Esperit), és un secret 
per donar al temps l’aroma de l’alegria? (diumenge III, 11 de desembre)

Escoltant la gent sembla que la societat està una mica “crispada”, una 



mica alterada. Anem com coets. I de tant en tant, salta una espurna -o và-
ries! 

La Paraula de Jesús ens proposa un bon repte: viure sempre contents. 
Però no només es tracta de força de voluntat. Hi ha un secret: instal·lar en 
nosaltres el do de Déu.

Repte parroquial: que l’Esperit Sant sigui el motor de les nostres parrò-
quies.  

Quart grapat de temps: convertir-nos en missatgers per compartir el regal 
(diumenge IV, 18 de desembre)

El temps, compartit amb els altres, és viscut de manera diferent. Els mis-
satgers i els transportistes, en un món global, s’han convertit en agents im-
portants: les matèries primes, els productes, etc. s’han de transportar i lliurar 
als interessats. Altrament tenim una crisi (de medicaments, de matèries...).

Semblantment amb la bona noticia o bona nova que és la vida de Jesús. 
Veurem a Josep: es planteja si això és una bogeria. Conclou: és cert. I acollí 
a casa seva el projecte de Déu a través de Maria i Jesús.

Repte parroquial: viure com amb passió i alegria el repte de ser missat-
gers, transportistes d’un regal que hem rebut.    

ADVENT: PER UN NADAL PLE D’IMPACTE A MANLLEU
La crisi climàtica (les darreres setmanes ens han informat de la darrera 

cimera mundial per afrontar-la, la COP27) neix d’una crisi en el cor dels ho-
mes i dones: egoisme. Nadal està en l’arrel de la solució a la crisi climàtica: 
renovar el cor per acollir l’Amor. 

Per regenerar Malleu, dediquem temps per acollir Nadal com un regal. 
Vivim intensament l’Advent!

David compte

sANTA mAriA

MISSES
Dilluns 28, a les 9, família Arisa 
Roura. Dimarts 29, a les 9. Dime-
cres 30, a les 9: família Arisa Rou-

ra. Dijous 1, a les 9. Divendres 2, a 
les 9: Teresa Camps, Vda. Codina. 
Dissabte 3, a les 20: Xavier Valls 
Mas; esposos Farrés Aymerich i 
fills Montse, Teresa i Joan. Diu-
menge 4, a les 12: Família Fabré-



Tomàs-Salvans; Francesc Franch; 
Jaume i Margarita Suriñach Agui-
lar; Maria Casacuberta i família.

grÀciA

MISSES
Dissabte 3, a les 19: Jaume Cas-
tañé Casellas; esposos Faja Faja i 
fills Concepció, Maria i Jordi. Diu-
menge 4, a les 11, Xavier Armen-
gol.

sANT pAu

MISSES
Dilluns 28, a les 19. Dimarts 29, 
a les 19. Dimecres 30, a les 19. 
Dijous 1, a les 19. Divendres 2, a 
les 19. Dissabte 3, a les 18: Josep 
Parramon i Maria Serra. Diumen-
ge 4, a les 10: família Pous Vilarra-
sa Tió; esposos Ramon Soldevila i 
Marina Vilarrasa.

LLÀNTIA SOLIDÀRIA
A les tres parròquies de Manlleu 
podreu adquirir la llàntia solidaria. 
D’aquesta manera contribuirem al 
projecte de reforç educatiu per 
infants d’Anand, al Gujarat, a 
l’Índia. L’import total del projecte 
és de 29.231 euros. Per cada llàntia 

solidària es demana una aportació 
de 3 euros. 
S’intentarà fer-lo realitat amb les 
aportacions de totes les parròquies 
del Bisbat. 

SAGRAMENT DE 
LA RECONCILIACIÓ
L’advent, tot preparant-nos per a 
la celebració del Nadal, és un bon 
moment per rebre el sagrament 
del perdó. Els mossens estem 
especialment disponibles durant 
aquest temps. A més, se celebrarà 
la celebració comunitària de la 
reconciliació, la data de la qual 
s’informarà en breu. 

LA MISSA DE CADA DIA
La “Missa de cada dia” es un lli-
bret mensual que ajuda a pregar 
a partir dels textos de la missa. 
A final d’any, en qui el rebeu, cal 
que renoveu la subscripció. Qui la 
vulgui rebre, ara és el moment de 
demanar-lo. Aquest any la subs-
cripció anual és de 31 euros. 
Per noves subscripcions i renova-
cions, poseu-vos en contacte amb 
Concepció Codina, tel. 691 135 691. 

EXÈQUIES
Emilia Alejandre Cívico, de 87 
anys. C/ Doña Blanca, 94.
Francisca Tajero Jimenez, de 86 
anys. C/ Vilamirosa, 96.


