
El papa Lleó X va encarregar a Rafael els tapissos que havien de 
recobrir les parets de la Capella Sixtina, sota els frescos de 
Miquel Àngel, i entre 1515 i 1516 va pintar sobre cartró deu 
escenes de la vida de Jesús perquè el mestre flamenc Pieter van 
Aelst confeccionés els tapissos. Actualment es conserva a 
l’Albert and Victoria Museum de Londres. 

La primera de les escenes que Rafael va triar va 
ser la pesca miraculosa: Jesús s’enfila a la barca de 
Simó i dels seus companys, que ja netejaven les 
xarxes prop del llac de Genesaret: “li demanà 
que l’apartés una mica de terra, s’assegué i 
ensenyava la gent de la barca estant”. En acabar, 
Jesús va pronunciar la frase més important 
d’aquest passatge: «—Tira llac endins, i caleu les 
xarxes». Altres traduccions diuen «—Aneu a les 
aigües profundes i caleu les xarxes». 

En el quadre de Rafael es pot veure, a 
l’altra banda de llac, la gent que havia escoltat 
Jesús i, en primer terme, els futurs deixebles 
tibant les xarxes plenes a vessar. Pere, davant de 
Jesús, demana perdó al mestre per no haver 

confiat en la seva paraula. Finalment l’Evangeli ens diu que 
Jesús va dir a Pere «No tinguis por: des d’ara seràs pescador 
d’homes», i «Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren 
tot i se n’anaren amb ell» (Lc 5, 10-11).  

Per a nosaltres, cristians del segle XXI, continua essent 
totalment vàlid l’ensenyament de Jesús: només si primer anem 
a buscar Déu endins, en les «aigües profundes» de  la nostra 
interioritat, després podrem esdevenir veritables seguidors de 
Jesús i convertir-nos en pescadors d’homes. O, dit d’altra 
manera, en homes i dones que ens relacionem amb els nostres 
germans des de la interioritat profunda que ens omple d’amor 
a vessar, com les xarxes de Simó i els deixebles. 
  
  
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) 

 

Dissabte,      dia 16:      A les 20,00: Missa  (difs. esp. Joaquim Puigoriol 
i Leonor Cubí) 

 

DIUMENGE, dia 17:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. Conxita 
Llagostera i Vivet, Sda. Flia.; Marina Carbonell i 
Feliu, Sda. Flia.) 
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la campana avisa     ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 11, a les 11, es reuniran a 
Sta. Ma de Manlleu tots els mossens de l’arxiprestat per 
avaluar-ne la marxa i preparar algunes xerrades de 
formació. 

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 11, a les 8, es 
reuniran tots els membres del grup per valorar el que s’ha 
fet fins ara i les noves necessitats i actes que van sorgint.   

CATEQUISTES: Dimarts, dia 12, a les 8, es reunirà 
l’equip de catequistes per preparar la reunió amb els pares 
i els propers temes de catequesi. 

CRISTIANS INQUIETS: Dimecres, dia 13, es 
reuniran, com fan cada mes i mig, a la nostra parròquia 
tota una colla de cristians de la comarca per parlar de la 
relació de la fe amb la vida i amb la formació. 

NETEJA ESGLÉSIA: Dijous, dia 14, un equip de 
voluntàries deixarà l’església neta i polida com fan cada 
mes. També ho fa cada setmana un altre equip de 
voluntàries a la capella de la Mare de Déu del Sòl del 
Pont. 

COMISSIÓ ECONÒMICA: Es trobarà el dijous, dia 
14, a les 8, per fer la liquidació dels comptes del 2018 i el 
pressupost per al 2019. 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reuniran divendres 
15, a les 9, per parlar de la seva vida i de la fe. 

MISSA FAMILIAR: Serà el proper dissabte, dia 16, a 
les 8. A les 7 hi ha reunió dels pares que tenen infants que 
es preparen per a la primera comunió. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per Càritas. 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 


