
En els escrits d’aquesta quaresma ens fixarem en uns quants 
punts importants, greus, en què l’església com a institució, les 
comunitats cristianes,  la societat, cadascun de nosaltres hauria 
de canviar. Ens hi ajudaran els trets que presenta R.M. Nogués 
en un article que oferim resumit a part. 
 
J.M.Nogués en el seu article ens parla de com l’Església s’ha 
refugiat en ella mateixa i no ha sabut abordar de manera crítica 

i amb coratge molts aspectes en els quals les 
relacions humanes es veuen mancades de justícia. 
 Vivim en una societat convulsa i expectant 
davant de moltes situacions cruels, injustes i 
inexplicables. Pensem en el ressorgiment d’idees 
polítiques repressores, com des de la mentida 
s’alimenten acusacions que poden portar gent a 
molts anys de presó, com s’infravalora la dona, com 
l’immigrant és vist com una amenaça i com 
apareixen, gairebé cada  dia, denúncies  de  
violacions i abusos sexuals. Han sorgit moltes veus 
que expressen com la mateixa Església ha silenciat 
durant dècades abusos perpetuats per persones 

d’Església. No ens podem permetre com a cristians callar 
davant d’aquest fets. El mateix Jesús basa la seva predicació en 
proclamar la igualtat i en superar la llei davant els abusos. 

És positiu i bo que avui l’Església, amb el Sant Pare al 
capdavant, hagi demanat perdó a tots aquells que han estat 
assetjats per persones vinculades amb l’Església. És un primer 
pas. 

L’evangeli d’aquesta setmana ens parla de les 
temptacions. La resposta de Jesús és sempre contundent: no 
depèn només de Déu ni el poder ni la força per ser millors. 
“L’evangeli diu: No temptis el Senyor, el teu Déu” ( Lc 4,12).  
 
 
 
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) 

Dissabte,     dia 16:     A les 20,00: Missa (dif. Josep Coromina; famílies 
Clotet i Godayol)          

DIUMENGE,dia 17:   A  les 11,00: Missa cantada (difs., esp. Pepeta 
Sellés i Valentí Boix;  per les ànimes del purgatori) 
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la campana avisa     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 la formació. 

VESPRES: Divendres, dia 15, a dos quarts de 8, als 
locals parroquials, es farà la pregària de vespres, com fem 
tots els divendres de quaresma. 

CÀRITAS: Dissabte, dia 9, hi va haver una jornada de 
formació a Vic per tots els grups parroquials de Càritas del 
bisbat, amb assistència també de Càritas Roda. 

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 4, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Ventura Vallbona i Illamola, que morí el 
dia abans a l’edat de 88 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € per l’escola 
maternal de Bobog 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


