
     
Aquesta setmana iniciem al Cap del Pont un seguit de petits 
comentaris d’obres d’art, que ens poden ajudar a aprofundir 
en el significat de la Paraula de Déu que escoltem a la 
celebració de l’eucaristia. 

El quadre que presentem, El Baptisme de Crist, és obra 
d’Andrea Verrocchio, amb la col·laboració de Leonardo Da 
Vinci. Es va pintar el 1474 i s’exposa al museu de la Galleria 
dels Uffizi, a Florència. 

 En el centre de la imatge podem veure 
una figura juvenil de Jesús que rep l’aspersió de 
l’aigua que porta a terme la figura que representa 
Joan el Baptista. Al cel, i damunt el cap de Jesús, 
apareixen dues mans que representen Déu Pare, i 
a sota d’aquestes la figura d’un colom que 
representa l’Esperit Sant. 

El quadre ens mostra d’una manera 
bastant fidel la imatge que ens descriu l’Evangeli 
d’avui: aquell que és l’encarnació de Déu, el seu 
fill estimat, el que ens bateja amb l’Esperit Sant i 
ens recorda el nostre baptisme... El Baptista porta 
una vara que acaba en creu, mostrant ja quin és 
el camí que esperava a Jesús al final de la seva 
vida pública, que era a punt d’iniciar-se. 

De tota manera, el més remarcable és que 
el quadre ens mostra ben clarament quina és la 
figura més important, la central: Jesús. És aquesta, 
precisament, la posició que hauria de tenir, Ell i el 
seu missatge, en les vides dels que volem ser 
cristians. Aquest Jesús que el quadre també ens 

ensenya que representa els valors d’humilitat i tendresa que el 
profeta Isaïes ja atribuïa al Servent del Senyor: no crida, ni alça 
la veu, porta el dret amb justícia i té cura dels més febles. Tant 
de bo, la nostra vida quotidiana s’apropi cada vegada més a 
aquest ideal. 
 
  
 
DIUMENGE,dia 13:     A les 11,00: Missa cantada (difs. família Minoves 

Vilaregut; per les ànimes del purgatori) 
Dissabte,     dia 19:       A les 20,00: Missa  (dif. Engràcia Crous Codina) 
DIUMENGE,dia 20:   A  les 11,00: Missa cantada (pels Tonis difunts; 

Rosalia Rodríguez i Riera per les ànimes del 
purgatori; a la M. de D. de l’Ajuda per un favor) 
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la campana avisa     MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran dilluns, dia 14, a 
les 9, per preparar la missa del proper dissabte. 

BOBOG-CAMERUN: Divendres, dia 18, es trobaran 
representants del grup amb l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
per exposar els projectes que es fan.  

MISSA FAMILIAR: Serà dissabte, dia 19, a les 8, amb els 
nens i nenes de primera comunió acompanyats dels seus pares, 
i dels infants, joves i monitors del Casalot. 

PARES PRIMERA COMUNIÓ: Dissabte, dia 19, a les 7, 
es trobaran tots els pares per revisar la marxa de la catequesi i 
preparar els propers temes que han d’explicar a casa. 

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: Serà el dia 20, a les 12, 
davant de l’església i en sortir de missa. 

BATEIG: Diumenge, dia 6, rebé el sagrament del baptisme el 
nen Gabriel Guzman i Ioica, fill de Joan-Gabriel i Adela, 
apadrinat per Miguel i Rosa. Per molts anys! 

ENTERRAMENT: Dimecres, dia 9, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Jaume Codina i Teixidor, que morí el dilluns, 
dia 7, a l’edat de 93 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’han rebut un de 30 i un de 50 € per 
Càritas, i un de 25 i un de 30 € per l’agermanament amb un 
nen de la maternal de Bobog. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


