
  
El camí de la Quaresma ens convida a sentir el perdó de Déu, 
com dèiem la setmana passada, però també ens convida a 
perdonar-nos. El perdó sempre comença amb l’acceptació 
d’un error, continua amb la transformació interior i acaba en 
un alliberament que ens fa créixer. 
 En el context cristià se’ns ha parlat molt de la necessitat 
de perdonar i de sentir-nos perdonats per Déu, però moltes 

vegades això ens resulta impossible si primer 
no fem un gest de misericòrdia i de perdó cap 
a nosaltres mateixos. 

Quan Jesús va demanar aigua a la 
samaritana, prop del pou, ella va reaccionar 
sorpresa tot dient: «Com és que tu, que ets 
jueu, em demanes aigua a mi, que sóc 
samaritana?» (Jn 4, 1-9). Darrere d’aquestes 
paraules hi podem veure el reconeixement de 
la grandesa de Jesús però també les podem 
entendre com la incapacitat de la dona 
d’acceptar les pròpies virtuts perquè se sap 
pecadora. Jesús, però, no la jutja, la beneeix 
(«diu bé d’ella») i l’ajuda a perdonar-se. 

De vegades ens menystenim, no diem 
bé de nosaltres mateixos, no ens perdonem 
les equivocacions que cometem. És llavors 
quan oblidem que hem estat creats per ser la 

viva imatge de Déu, misericordiós i bo. 
Com diu el monjo benedictí Anselm Grün, perdonar-se 

un mateix no vol dir estimar el propi ego sinó  estimar el propi 
jo com la imatge única que Déu s’ha fet en mi. Quan acollim 
aquesta experiència profunda podem estimar i perdonar els 
altres. 
 
  

 
Dissabte,       dia 7:  A les 20,00: Missa (difs. Ventura Vallbona i 

Illamola, cap d’any; Lluís Colet i Bach, 3r. aniv.; 
per les ànimes del purgatori 

DIUMENGE,   dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramon Tomàs 
i Suy, i Florenci Cornellà i Turon, de la Sda. Flia; 
Carme Ribas i Vergés) 

Dissabte,      dia 14:  A les 20,00: Missa (dif. Josep Escós Sarsanedas) 
DIUMENGE,  dia 15:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Camil Prat Pujol 

i pares; Salvador Nadal i Corominas; Begoña 
Cuesta i Corell, Sda. Flia.; ànimes del purgatori) 
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FESTA DEL MALALT: El grup que prepara la festa pel dia 
27 de març es trobarà dimarts, dia 10, a les 7. 

AGERMANAMENT AMB CAMERUN: Dijous, dia 12, a 
les 7, es presentarà el llibre Mirades Africanes a la biblioteca de 
Manlleu.  
Divendres, dia 13, a les 6, al vestíbul del teatre presentació del 
conte Carta de Bobog, amb els dibuixos, titelles i guió, fets per 
un grup de la delegació d’Osona d’Agermanament. 
 
CASALOT: Els dies 14 i 15 els monitors es trobaran en una 
jornada de formació amb el Mijac. 

VESPRES: Divendres, dia 13, a les 7, com es fa tots els 
divendres de Quaresma, els que ho vulguin es trobaran a fer la 
pregària de Vespres. 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 €	per Càritas, i fa unes 
setmanes se’n van rebre dos de 1.500 també per Càritas.. 
Moltes gràcies. 

PRESENTACIÓ DEL CONTE

 
LA CARTA

divendres 13 de març 
a les 7 h de la tarda

a la sala polivalent de la  
biblioteca Bac de Roda

PROJECTE PEDAGÒGIC

D'AGERMANAMENT SENSE

FRONTERES (RODA/BOBOG)

 

la campana avisa 


