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L’ALEGRIA DE L’EVANGELI

EVANGELII GAUDIUM



La proposta del Papa Francesc, 
a les nostres parròquies de Manlleu

Aquest curs, des dels consells de pastoral de les parròquies de Manlleu, hem 
triat treballar des del full la carta del Sant Pare Francesc que va escriure 
poc després de ser escollit Papa, on explica l’objectiu del seu pontificat. El 
títol diu molt: L’alegria de l’Evangeli. Com que és una carta molt rica en 
continguts, durant el present curs en veurem les següents parts, en cinc fulls:

- la introducció: la joia de l’Evangeli;
- del capítol primer: una església en sortida, en conversió, des del cor de 

l’Evangeli;
- del mateix capítol: la missió que s’encarna en els límits humans com 

una mare de cor obert;
- del capítol segon: alguns desafiaments del món actual;
- del mateix capítol: temptacions dels cristians d’avui.

Francesc: un Papa per ser admirat o per ser imitat? 
La carta va ser publicada al novembre del 2013, a la festa de Crist Rei. 

D’aquí un any, per tant, celebrarem el seu desè aniversari. Treballar ara 
aquesta carta té una intenció ben clara: tornar a escoltar la proposta del Papa 
Francesc per posar-la en pràctica a les parròquies de Manlleu.

Per aquells temps vaig assistir a un congrés sobre aquesta carta. En una 
taula rodona un teòleg reconegut va prendre la paraula i va dir: “molts admi-
raran aquest Papa; però quants l’imitaran?”. Aquell teòleg havia captat que 
el Papa proposa un repte a tota l’Església: viure de veritat allò que creiem. El 
Papa no vol ser “admirat”, sinó “imitat” en el sentit de fer, cadascú de nosal-
tres, en l’àmbit que ens toca, una “reforma” per respondre a la crida que Déu 
ens fa avui a viure l’alegria de l’Evangeli.

Com celebrar, als 10 anys, la seva publicació? admirant-la o vivint-la? 
Al Vaticà, ja s’hi han posat a renovar allò que cal. I a Manlleu? Quines són 
les resistències? Podríem dir, en broma, que a Manlleu l’únic cardenal que 
tenim és un actor de teatre! Les resistències, doncs, vindran de nosaltres ma-
teixos? Ho veurem a l’apartat “les temptacions dels cristians d’avui”. Potser 
la comoditat, de la manca de fe, el pessimisme estèril de considerar impos-
sible una revitalització de l’Església, del “sempre ho hem fet així”, del “què 
diran”? A veure què ens diu el Papa.



Partir de cada persona
Manlleu és una ciutat plena de vida i, per tant, de reptes. Cada persona és 

un repte: les famílies, els joves, les persones nouvingudes, tots, estem submer-
gits en un canvi d’època. Estem en l’era de la informació i de la digitalitza-
ció. Veurem aquests reptes a l’apartat “alguns desafiaments del món actual”. 

Un món que, per tocar-lo, ja no cal viatjar: el tenim a Manlleu. Per això 
els reptes els encarem també com a comunitat de persones, com a poble. 
Rere un ritme trepidant de vida hi ha necessitats profundes, ferides, anhels. 
Un món molt ric. Únic. Ens conformarem amb ser unes persones “fetes” amb 
motllo? Jesús pot aportar un estil de vida actual i modern? Realment pen-
sem que la societat crea, per si sola, persones felices i vives? O Jesús porta 
avui als avenços tecnològics una novetat que fa que realment puguin estar al 
servei de les persones? Jesús ressuscitat pot “humanitzar” la humanitat, que 
tantes vegades es torna “inhumana”? 
Prefereixo una Església accidentada per sortir que malalta per comoditat

Ens ho diu el Papa al final del primer capítol: “prefereixo una Església 
accidentada, ferida i tacada per sortir al carrer, abans que una Església ma-
lalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats”. La 
fe veritablement viscuda ens dona la confiança i la seguretat per sortir dels 
costums, per “apostar” per noves maneres de fer. Això vol dir poder-se equi-
vocar. Segur que provar coses implicarà a vegades no encertar. Però no passa 
res: el pitjor serà no intentar res.
Que allò important sigui alhora allò urgent

Moltes vegades, a la vida, allò més urgent passa davant d’allò important. 
És així com les relacions d’amor es refreden, els negocis perden enfocament 
i correm sense saber cap on correm. I les coses importants, queden arracona-
des (dir a les persones que les estimem, dedicar-nos temps...). 

El Papa demana que allò important (Jesús!) sigui el més urgent. Una pas-
toral centrada en Jesús viu. En connexió amb ell -més que amb les panta-
lles- per deixar-lo entrar a la nostra vida. Ho veurem en la introducció i en el 
primer capítol del document. 

Així comença la carta del Papa: “La joia de l’Evangeli omple el cor i la 
vida dels qui es troben amb Jesús. Vull adreçar-me als fidels cristians per in-
vitar-los a una nova etapa evangelitzadora marcada per aquesta joia, i indicar 
camins per a la marxa de l’Església en els pròxims anys”. Som-hi!

David Compte



SANTA MARIA

MISSES
Dilluns 12, a les 9: família Arisa 
Roura Dimarts 13, a les 9: Maria 
Silvestre. Dimecres 14, a les 9. Di-
jous 15, a les 9: en acció de grà-
cies. Divendres 16, a les 9: Mar-
garita Aguilar Rifà. Dissabte 17, 
a les 20: Francesc Molist i Josefa 
Muntanyà; Montserrat Madirolas; 
Climent Coll i filla Marion. Diu-
menge 18, a les 12: Josep Padrós 
i Ramona Oriol; Esposos Hipòlit 
Altafaja i Coloma Claveras; famí-
lia Cirera Martínez; Maria Casacu-
berta i família.
 
GRÀCIA

MISSES
Dissabte 17, a les 19: Gna. Alícia 
Fernández. Diumenge 18, a les 
11: esposos Ramon Pous i Carme 
Serrat; esposos Vicenç i Montser-
rat i fill Joan; Mercè Masramon 
(14è aniversari); esposos Rafael 
Ramírez Rodríguez i Luisa Vacas 
López; El Milaoud; esposos Ildial-
fonso del Castillo Rodriguez i Isa-
bel Ramírez Vacas; Ramon Codina 
(de la Sagrada Família).

SANT PAU

MISSES
Dissabte dia 10, a les 18: Maria 
Rifà. Dilluns 12, a les 19. Dimarts 
13, a les 19 . Dimecres 14, a les 
19. Dijous 15, a les 19. Divendres 
16, a les 19. Dissabte 17, a les 
18: família Parramon Boixaderas. 
Diumenge 18, a les 10: Josep De-
vesa Tió (1er aniversari); esposos 
Segimon Palmés i Mercè Rota i 
Rodolfo García.
La missa del diumenge 18, a les 10 
del matí, serà cantada pel Cor Ro-
ciero de Manlleu.

EXÈQUIES
Manuel Alcalá Garrido, de 83 anys.
Tona.
Teresa Garcia Chicano, de 93 anys.
Tona.

CANTADA DE 
NADALES ROMANESES
Les parròquies de l’Església Or-
todoxa de Romania de la Catalu-
nya oriental (entre les quals la de 
Manlleu) cantaran nadales típiques 
del seu país al Teatre Centre el 
proper dissabte dia 10 de desem-
bre (de les 18h a les 20h). 
La cantada és oberta a tothom i 
conviden especialment als fidels 
de l’Església Catòlica de Manlleu. 

Fes un donatiu a Càritas Manlleu!

NOMÉS L’AMOR 
HO IL·LUMINA TOT

Núm. compte: ES63 0182 9784 7002 0004 5674

NADAL


