
El retorn del fill pròdig, el quadre d’aquesta setmana, va ser 
pintat per Rembrandt a les darreries de la seva vida l’any 
1.665. Està exposat a l’Ermitage de Sant Petesburg i representa 

la coneguda paràbola de Lluc. Paràbola que seria més 
adient anomenar-la El pare amorós, ja que el que és 
central de la paràbola és l’amor incondicional d’un pare, 
no la reacció previsible d’un fill que s’ha equivocat. El 
pintor capta això d’una manera extraordinària en l’abra-
çada i el rostre bondadós del pare al fill. 
 
Fixem-nos en les mans del pare, són diferents, l’esquerra 
és robusta i musculada i els dits oberts, sembla que a 
més de tocar també agafa fermament. La dreta sembla 
una mà femenina, més suau i tendra, elegant, acarona, 
ofereix confortació.  Sempre dues coses: agafa i 
amanyaga, confirma i consola, masculinitat i feminitat. 
És, de fet, Déu, en els quals tots dos aspectes, hi són 
plenament presents. 
 
A través del pare del quadre se’ns expressa l’amor de 
Déu, el seu amor incondicional que és al mateix temps 
pare i mare; Déu no sols és un pare que ens estreny als 
seus braços, sinó també la mare que ens amanyaga, que 
ens rep en el seu si. Els ulls, les mans, el cap, el cos 
inclinat, tot això, fa sortir l’amor maternal de Déu, 
marcat pel do, el desig, l’esperança i una espera sense fi. 
 
Es precisament aquest amor incondicional, esperançat 
que alhora ens conforta i ens empeny. El que avui llegim 
a la segona lectura de Pau a la comunitat cristiana de 
Corint, és la màxima expressió de Déu, és el central de 

la nostra fe:  «Si tingués tanta fe que fos capaç de moure 
muntanyes, però no estimés, no seria res» (1C 13,2).  
	
	
  
DIUMENGE, dia 3:       A les  11,00:  Missa cantada  (difs. Concepció  

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) 

Dissabte,       dia 9:      A les 20,00: Missa  (difs. Jaume i Josep Rossell) 
DIUMENGE, dia 10:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. Dolores 

Martos, Sda. Flia.; Àngel Vilar, Sda. Flia. esp. 
Pere Font i Núria Puigvila; per les ànimes del 
purgatori  ) 
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la campana avisa     CÀRITAS: Dilluns, dia 4, a les 9,  es trobaran tots els 
responsables dels diferents projectes per valorar-ne la marxa. 

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... Tots hi som convidats. 

BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 5, diferents voluntaris 
d’aquest grup han estat cridats a una entrevista a ràdio Vic i a 
fer una xerrada a l’Institut de Manlleu, sempre per explicar el 
treball de cooperació que es fa amb aquesta regió de l’Àfrica. 
El divendres, dia 8, també han estat convidats a fer una xerrada 
amb vídeos a Centelles. 

MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran el divendres, dia 
8, per preparar la missa familiar del dissabte, dia 16. 

PRIMERA COMUNIÓ: Els pares es trobaran el dissabte, dia 
16, a les 7, per revisar els temes explicats a casa i preparar-ne 
de nous. 

MISSA DELS DIUMENGES: Tal com es va anunciar, des 
de diumenge passat i 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. 

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

ENTERRAMENT: Divendres, dia 1, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Antònia Lòpez de Doria, que morí el dia 
abans, a l’edat de 79 anys. Al cel sigui! 
 
 
 
 
 


