
                                                                                      
L’Evangeli d’avui ens diu: «No us deixeu enganyar, perquè en 
vindran molts que s’apropiaran del meu nom. Diran: ”Sóc 
jo”...Deixeu-los estar; no hi aneu amb ells». Jesús diu això 
parlant del final del temps, i dels molts conflictes i contratemps 
amb què ens anirem trobant abans no arribi: guerres, enganys, 
misèria, desgràcies, falsos líders. I acaba dient: «Però no es 
perdrà ni un dels vostres cabells».  
 
Jesús sempre adverteix que la vida dels creients en Ell no serà 
fàcil, perquè la vida per ella mateixa va carregada de moments 
ben dificultosos, i perquè voler seguir-lo acompanyats de dir la 
veritat, practicar la justícia, voler-se cuidar del necessitat, 
comporta encara més moments de contratemps. I tot seguit ens 
convida a confiar profundament en Ell i en el Pare que vetllen 
de veritat pels seus fills, i a mantenir-nos en el camí que Ell ha 
marcat, no fàcil, posant un toc d’alerta per tants falsos líders. 
 
Aquesta setmana, aquest tros d’evangeli ens porta directament 
a pensar en aquells líders que no paren de mentir, d’estafar, 
d’insultar, d’enganyar el poble senzill, de menysprear els 
immigrants i tot i així són elegits. Pensem en Trump, el que 
serà nou president dels Estats Units, i també en altres líders de 
casa nostra. Com pot ser que la mentida, la xenofòbia, la 
barroeria, l’insult, l’estafa  puguin liderar un país? Ens ho 
hauríem de pensar molt bé quan anem a votar. Quina raó té la 
frase de Jesús: Deixeu-los estar; no hi aneu amb ells. Són falsos 
profetes, no els hem de seguir ni copiar. 
   
  
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 13:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Amparo Barrera 
i Pèrez; flia. Roca Coromina; flia. Costa Rosanas; 
Carme Sala i Vilaregut) 

                                    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Pepita Prat) 
 
Dissabte,     dia 19:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada) 
 
DIUMENGE,dia 20:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Sanglas i 

Masoliver, cap d’any; esp. Pere Castanyer i 
Madrona Casellas, i filla Teresa; en acció de 
gràcies a la Mare de Déu de Cabrera; Francesc 
Garcia, Isabel i Carme Pont) 

ANY XXXIII+ Núm 1453 
Diumenge XXIII durant l’any 
5 de setembre del 2016 

cultes de la setmana 

ANY XXXIII+ Núm 1463 
Diumenge XXXIII durant l’any 
13 de novembre del 2016 

falsos líders 
 



la campana avisa    CASALOT: Aquest cap de setmana, dies 12 i 13, els infants, 
joves i monitors del Casalot són de colònies al Collell, a 
l’Esquirol. El diumenge s’hi farà una pregària. Bona estada. 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
dilluns, dia 14, a les 9, hi ha sessió d’estudi de l’evangeli de 
Marc pels seniors, i el dimecres, dia 16, a 1 quart de 10, pel 
grup de juniors.   

 

CAP DEL PONT: El grup de redactors es renirà  el dimarts, 
dia 15, a les 9, per programar els propers escrits i pensar 
l’ornamentació d’advent per l’església. 

CATEQUISTES: Divendres, dia 18, a les 8, a la parròquia 
de Sta. Maria de Manlleu, les catequistes de l’arxiprestat 
tindran una xerrada sobre la Història de l’Església, feta per Mn. 
Joan Mir. 

 

MISSA FAMILIAR: Serà el dissabte, dia 19, a les 8, per als 
infants i pares que es preparen per a la primera comunió, i pels 
infants, joves i monitors del Casalot. 

BATEIG: Diumenge, dia 6, rebé el baptisme la nena Abril 
Torrents i Sànchez, filla de Sergi i Carolina, apadrinada per 
Lluís i Medir. Per molts anys!    
            

ENTERRAMENT: Dimecres, dia 9, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josefa Méndez i Lozano, que morí el dia 
abans a l’edat de 87 anys. Al cel sigui ! 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € i una subvenció de 
2.000 € de l’Ajuntament de Roda pel projecte dels pous per 
Bobog-Camerun i un de 50 € per Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guardeu-vos el dissabte, dia 26 de novembre, a les 6, al teatre.  
 

Presentació del Llibre: 
 

CAMERUN. BLANC SOBRE NEGRE . 
Escrit per Ramon Bufí i Ester Busquets 

 
Actuació del grup musical de Mali Sibo Àfrica 

 


