
El fresc La Creació d’Adam, de Miquel Àngel, fou pintat al sostre de 
la Capella Sixtina el 1511. En ell hi podem contemplar Déu i l’home 
amb els braços estirats, com donant-se la mà, l’home gairebé a tocar 
de Déu, amb una posició semblant de l’un i l’altre, una mirada 
serena, i tota la força de Déu comunicant la vida a l’home.  
 
És la plasmació artística del Gènesi 1,27: Déu va crear l’home a 
imatge seva. Aquest era el desig del creador, que l’home fos la seva 
imatge a la terra, que en fos criatura activa, responsable de vetllar 
per la creació, pels animals, per les plantes, per l’aigua, i sobretot per 

les persones que 
l’acompanyarien en el futur. 
D’aquí surt el Càntic del Sol 
de St. Francesc d’Assís, on 
anomena germanes a l’aigua, 
a les bèsties, a la lluna, i 
sobretot als pobres com ell 
que no paren de parlar del 
seu Creador. 

 
A la segona lectura d’avui, 
d’1C 15,45, St. Pau diu: 
Déu modelà Adam, el 

primer home, fet de la terra, però el darrer Adam es convertí en 
Esperit que dona vida, fent-nos adonar que l’home ha d’estar ple de 
l’Esperit que comunica vida. Aquesta és la nostra missió, comunicar 
estimació, esperança, germanor. Moltes persones estan 
profundament compromeses, cuidant la natura, els infants, els avis, 
els més necessitats. Per contra, però, en trobem massa colla que 
malmeten la creació contaminant aire, persones, destruint bosc, 
rient-se de tot allò creat, i les utilitzant-ho només amb afany lucratiu. 
Miquel Àngel avui potser pintaria un quadre diferent. 
 

 
 
 

DIUMENGE,dia 24:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Francesc Bosch 
i Solà, Sda. Flia.; Josep Masó i Ricard Suriñach; 
pels pessebristes difunts; a la M. de D. del Sòl 
del Pont en ac. de gr.; als sants Pere, Tecla, 
Llucià, Cosme i Damià) 

Dissabte,      dia 2:      A les 20,00: Missa (dif. Jaume Puigdollers i 
Casacuberta)          

DIUMENGE,  dia 3:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Carme 
Arisa i Albó, Sda. Flia.; Dolors Masó i Judit 
Casanova) 
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la campana avisa     CAP DEL PONT: Dilluns, dia 24, a les 8, es reuniran 
els redactors del Cap del Pont per preparar els escrits del 
temps de Quaresma. 

BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 26, al matí, alguns 
membres del grup faran xerrades als alumnes de 3r d’ESO 
de l’IES Antoni Pous de Manlleu. 

CÀRITAS INFORMA: Es necessita un cotxet per un 
nadó. Telefonar al 938500185 o 938541024. Moltes 
gràcies. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per les 
necessitats de la parròquia i 10 per Càritas. Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


