
El quadre  d’aquesta setmana, Ciència i caritat , va ser 
pintat per Pablo Picasso el 1897. Es pot veure al Museu 
Picasso de Barcelona. Hi podem observar el doble 
acompanyament que rep una dona pobra i malalta: la del 
metge que treballa per alleujar-li  el patiment físic;  i la de 
la religiosa que li porta, ni que sigui per uns moments, el 

fill petit, del que no es pot ocupar 
per culpa de la malaltia. Per una 
mare, també un patiment molt 
feixuc.  

El metge i la religiosa són un 
testimoni, entre nosaltres, de la 
profecia d’Isaïes, que Jesús va llegir 
als seus veïns, a la sinagoga de 
Natzaret «L'Esperit del Senyor reposa 
sobre meu, ja que ell m'ha ungit per 
portar la bona nova als desvalguts, 
m'ha enviat a proclamar als captius la 
llibertat, i als cecs el retorn de la 

llum, a deixar en llibertat els oprimits i a proclamar l'any 
de gràcia del Senyor» (Lc 4, 18-19).   

També nosaltres som cridats a què es compleixi 
l’escriptura. Això és,  ajudant els desvalguts, els que 
pateixen. I ho hem de fer en la mesura de les nostres 
possibilitats, de les nostres habilitats. Com el metge i la  
religiosa de l’obra, un curant i  l’altra donant conhort. 
Proclamar l’any de gràcia del Senyor té aquest significat 
tant pels veïns de Jesús, a Natzaret, com per a nosaltres, 
ara i aquí. 
 
  
DIUMENGE,dia 27: A les 11,00: Missa cantada (pels Tonis 

difunts; Maria Pujol i Vila, de la Sda. Flia.; en 
acció de gràcies a Maria Auxiliadora) 

Dissabte,       dia 2:    A les 20,00: Missa  (dif. Carles Serra) 
DIUMENGE,  dia 3:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. Con-

cepció Llagostera i Vivet, cap d’any; 
Victoriano Garrote i Arroyo, de la Sda. Flia.; 
Ramon Vilar i Cabanas; en acció de gràcies 
a la Mare de Déu de Núria ) 
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la campana avisa     XERRADA COL·LOQUI: Dimarts, dia 5, a les 8, la 
germana Ma Antònia Vilà, de Torelló, que s’ha passat la 
vida a l’Àfrica i ara és uns quants dies aquí, estarà entre 
nosaltres als locals de la parròquia per explicar-nos i 
conversar sobre la seva experiència al Congo, Camerun... 
Guardeu-vos la data. Tots hi som convidats. 

MISSA DELS DIUMENGES: Tal com es va anunciar, 
durant l’hivern es celebrarà la missa de les 11 a la capella 
fonda, que té una cabuda per 90 o 100 persones. Això 
permetrà estar més agrupats, més calents i alhora estalviar 
consum energètic. 

LES ESGLÉSIES: Cada dimecres unes voluntàries 
cuiden de la neteja i ornamentació de la capella del Sòl 
del Pont, i cada mes un altre grup de bones persones ho 
fa a l’església parroquial i capella fonda. A unes i altres 
moltes gràcies. Si algú més s’hi vol sumar farà un bon 
servei. 

CÀRITAS INFORMA: Es necessita un calefactor per 
una família. Telefonar al 938500185 o 938541024. 
Moltes gràcies. 

ENTERRAMENT: Diumenge, dia 20, es celebrà el 
Funeral i l’Enterrament de Teresa Agut i Vila, que morí el 
divendres, a l’edat de 84 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 20 € per les 
necessitats de la parròquia i un de 20 € per Càritas. Moltes 
gràcies. 
 
 
 


