
 
“El cec que guia altres cecs” és un quadre del pintor holandès Pieter 
Bruegel, pintat el 1568, un any abans de la seva mort. En ell hi veiem 
un cec guiant-ne altres cinc, cadascun amb una causa diferent de 
ceguesa; tots mantenen els caps alts per fer un millor ús dels seus 
altres sentits, però desorientats, anant per terra i mal conduïts per 
algú que és cec com ells. 

És una de les moltes paràboles de Jesús que dibuixà aquest 
pintor. Aquí seguint l’evangeli d’avui: ¿És que un cec pot guiar un 
altre cec? ¿No cauran tots dos al clot? , que contrasta totalment amb 
aquella altra expressió de Jesús: Jo soc la llum del món. 

 Als evangelis és una constant la 
presentació que Jesús fa d’ell mateix com 
el guia, la llum, el pastor, el mestre, perquè 
és l’enviat del Pare, la seva imatge perfecta. 
Aquest és el que marca el camí a tots els 
que ens volem dir seguidors seus. I també 
és una constant la crítica dura, implacable, 
a tots els escribes, fariseus, sacerdots i 
polítics que volen presentar-se com els 
guies, com els vidents del seu poble quan 
són cecs, i no només no hi volen veure, 
sinó que utilitzen el seu fals lideratge per 
espoliar-lo. 

Aquesta paràbola és d’una actuali- 
tat total. O és que avui molts dels que es presenten com a líders 
polítics, econòmics, socials i religiosos no son cecs que volen fer de 
guies, amb l’agreujant de la mentida i del frau? Només cal donar un 
cop d’ull a certs pronunciaments, judicis i testimonis,  dirigits per 
personal que s’atribueix la potestat de sentenciar què és just i verídic, 
què és sagrat i què cal ocultar. 

Però compte en no oblidar cadascun de nosaltres aquella 
altra paraula també de Jesús: Veus la brossa a l’ull del teu germà i no 
t’adones de la biga que hi ha en el teu? 

 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 3:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Carme Arisa 

i Albó, Sda. Flia.; Dolors Masó i Judit Casanova) 

Dissabte,      dia 9:      A les 20,00: Missa (dif. Josep Escós i 
Sarsanedas)          

DIUMENGE,dia 10:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Hilari Vilà i 
Ramona Rosanas; Jordi Vilaregut i Codina, Sda. 
Flia.; Carme Ribas i Vergés; per les ànimes del 
purgatori) 
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la campana avisa     CÀRITAS: Dilluns, dia 4, a les 9, reunió dels 
responsables dels diferents projectes. 

DIMECRES DE CENDRA: Dimecres, dia 6, a dos 
quarts de 8 del vespre, es celebrarà l’eucaristia i es farà la 
imposició de la cendra. 

VESPRES: Divendres, dia 8, a dos quarts de 8, als 
locals parroquials, es farà la pregària de vespres, com fem 
cada divendres d’advent i de quaresma. 

BOBOG CAMERUN: Divendres, dia 1, els alumnes de 
6è de l’escola Verge del Sol del Pont van fer entrega de 
495 €, per a l’escola maternal de Bobog; és el que van 
recollir a la fira de pont a pont, fruit dels seus treballs 
artístics i artesanals fets durant el primer trimestre. Moltes 
gràcies ! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 30 € i un de 50 per 
Càritas i un de 10 per les necessitats de la parròquia. 
Moltes gràcies 

Dues conferències 

Quin futur 
té la religió 
a casa 
nostra?

Organitza:

A càrrec de 
Ramon M. Nogués, 
escolapi i biòleg 

Arxiprestat Ter-Collsacabra

Manlleu
21 març 19   
A les 8 del vespre als 
locals parroquials

Roda de Ter
11 abril 19
A les 8 del vespre als 
locals parroquials

Primera part

Segona part


