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El quadre que presentem aquesta setmana, Les noces de Canà,
és una pintura a l’oli de grans dimensions que podem veure al
Museu del Louvre de París. És obra de Paolo Veronese i va ser
pintat entre el 1562 i el 1563.
Hi podem contemplar el primer dels miracles de Jesús, la
conversió de l’aigua en vi en unes noces on Jesús, la seva mare
i alguns dels deixebles hi van ser convidats. A Jesús el veiem al
centre de la taula amb Maria al seu costat i els deixebles, són
els únics que es fixen en Jesús. Tant Maria com Jesús estan
envoltats d’una aureola de llum. Veiem també, a la part de
dalt, just damunt de Jesús, com es prepara la carn
que se serveix a taula.
Des del punt de vista creient hem de fixarnos més en el text de l’evangeli d’avui que en la
pròpia pintura ja que ens pot distreure del
veritable missatge. Hem de posar els accents en
Maria, en el vi i en el mateix Jesús. Per una banda,
la mare és la que s’adona del problema i demana
al seu fill que hi faci alguna cosa, ella percep que
l’hora de Jesús ha arribat: el seu servei i la seva
donació als altres. En el vi hi podem llegir un dels
dos signes de la mateixa eucaristia, la sang de
Crist. Finalment la figura de Jesús l’hem de
concebre com el veritable espòs d’aquest
casament. Ell actua i comença el seu camí que
culminarà a la Creu. És l’entrega de l’espòs, Jesús,
a la seva esposa, l’Església.
Estem convidats a seguir Jesús i a actuar, en
la vida de cada dia, estant al servei dels altres,
estenent la mà a qui ho necessita, en ser, en
definitiva, testimonis de Crist. No podem fer com la multitud
convidada a les noces, que distreta en l’àpat de la festa no atén
a Jesús malgrat estar i ser el centre de l’obra.
DIUMENGE,dia 20:

Dissabte,

dia 26:

DIUMENGE,dia 27:

A les 11,00: Missa cantada (pels Tonis ; Rosalia
Rodríguez i Riera; per les ànimes del purgatori;
a la M. de D. de l’Ajuda per un favor)
A les 20,00: Missa (dif. Pepeta Prat i Reixach,
cap d’any; per les ànimes del purgatori)
A les 11,00: Missa cantada (pels Tonis difunts;
Maria Pujol i Vila, de la Sda. Flia.; en acció de
gràcies a Maria Auxiliadora)

la campana avisa

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: Serà avui, diumenge,
dia 20, a les 12, davant de l’església i en sortir de missa.
BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 22, a les 8, al local de la
Llar dels Jubilats de St. Pere de Torelló, membres del grup
presentaran el llibre Saviesa en colors africans i els projectes
que es porten a terme a Bobog-Camerun.
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Dissabte, dia 26, a 2
quarts de 5, es trobaran els membres del grup per parlar de la
seva vida i de la fe.
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 14, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Rosario Bolívar i Camarero, que morí el
dissabte, a l’edat de 86 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’han rebut un de 10 i un de 20 € per les
necessitats de la parròquia i un de 50 € per l’agermanament
amb un nen de la maternal de Bobog. Moltes gràcies.

