
 Aquest diumenge llegim a l’evangeli el passatge de 
l’anomenada transfiguració de Jesús. És una escena simbòlica 
amb un llenguatge difícil d’interpretar per una gran majoria de 
la nostra societat, com tot el llenguatge litúrgic. 
  Cal assumir que una gran part de les generacions joves, i 
de mitjana edat, dels països occidentals no entén la simbologia 
de les nostres celebracions. Per tant, molta gent que s’apropa 
ocasionalment als nostres sagraments, ben sovint ho fa amb 
una incomprensió general dels rituals i del llenguatge que s’hi 
fa servir. Aquesta constatació no significa pas que els cristians 
actius de les nostres comunitats tinguin una fe més buida que 

en altres moments històrics, en els quals la tradició i 
el context social feien que les esglésies s’omplissin, 
ans al contrari. 

De tota manera, és absurd, que amb l’únic 
raonament de la tradició, es mantinguin certes 
formes externes i determinats llenguatges, rituals i 
vestimenta en moltes de les nostres celebracions que 
ja no signifiquen res per als que hi participen. Tal 
com va copsar a mitjans del segle XX el Papa Joan 
XXIII, en convocar el Concili Vaticà II, cal interpretar 
correctament els signes dels temps per ser més fidels 
a l’evangeli, un evangeli que ens ha de continuar 
guiant, però cal que les nostres celebracions ens 
ajudin a apropar-nos-hi, i no siguin escenificacions 

buides de referents actuals. És un deure de la jerarquia, però 
també de cada comunitat, que el llenguatge celebratiu sigui 
fidel al missatge de Jesús, però també actual, perquè ens 
interrogui sobre la realitat del segle XXI, i ens ajudi a construir 
un món el més proper possible a la justícia i l’amor que Ell 
representa.  

Cal que trobem, doncs, les millors formes per fer una 
escolta autèntica de Jesús, com també ens demana l’evangeli 
d’avui: “Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo”. 
 
 
DIUMENGE,dia 17:  A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pepeta 

Sellés i Valentí Boix;  família Vilaregut Codina; per 
les ànimes del purgatori) 

Dissabte,     dia 23:     A les 20,00: Missa (dif. Miquel Pla i Jutglar; Josep 
Serra i Jofre; Josep Coromina)          

DIUMENGE,dia 24:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Ramon 
Lladó i Maria Molist; petició d’un favor a la Mare 
de Déu i al Sagrat Cor) 
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la campana avisa     XERRADA DE R.M. NOGUÉS: Com ha anat 
anunciant el programa aquests dies serà el dijous, dia 21, 
a les 8, als locals de la parròquia de Manlleu. Si algú no té 
mitjà de transport i avisa li serà proporcionat. 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reuniran dissabte, 
dia 23, a les 5, per parlar de la seva vida i de la fe. 

MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 23, a les 
8, amb els infants i pares que es preparen per la primera 
comunió, i infants, joves i monitors del Casalot. El grup de 
mares es reuniran dimecres, dia 20, a 2 quarts de 9 per 
preparar-la. 

VESPRES: Divendres, dia 22, a dos quarts de 8, als 
locals parroquials, es farà la pregària de vespres, com fem 
tots els divendres de quaresma. 

ENTERRAMENT: Dimecres, dia 13, es celebrà el 
Funeral i l’Enterrament de Maria Travé i Calvet, que morí 
el dia abans a l’edat de 91 anys. Al cel sigui! 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 5 i un de 50 € per 
Càritas. 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


