
 Diumenge passat, hauríem d'haver escoltat l'Evangeli de la multiplicació dels pans que va fer Je-

sús. Però a causa de la festa de l'Apòstol Sant Jaume vàrem llegir un altre passatge. Avui i tres diu-

menges més llegirem el capítol 6 de l'Evangeli de sant Joan, conegut com el discurs del pa de vida. 

Tots aquests textos ens ajuden a reflexionar sobre qui es Jesús i que hauria de representar per a la 

nostra vida. Després de la multiplicació, i aquí comença el text que hem llegit avui, la gent busca a 

Jesús: hi ha com una cursa d'obstacles fins a trobar-lo. Ens podem preguntar ara: jo busco a Jesús? 

Tinc interès a aprofundir en el seu coneixement? I a mi les persones que tinc a la vora em busquen? 

Què els ofereixo? Què troben en mi? Les persones que se m'apropen què descobreixen al meu cos-

tat? Hi troben serenor, estimació, esperança i pau? 

• Les persones acostumem a quedar-nos en la superfície de les coses, enyorant el que no tenim. Els 

israelites, segons ens ha explicat la primera lectura, enyoren el que menjaven abans quan eren es-

claus dels egipcis. Els qui segueixen a Jesús sols els interessa el pa material i Jesús els hi diu ben clar: 

vosaltres només em seguiu perquè l'altre dia us vàreu atipar: simplement es queden a la superfície, 

sense fer cap pas més. Jesús, en canvi, els presenta un aliment que va molt més lluny que el simple 

pa material. Per això Jesús ens aconsella "Treballar per l'aliment que perdura i que dóna vida eterna". 

Aquest aliment Déu ens el dóna de manera gratuïta. Per això Jesús ens diu: "Jo sóc el pa de vida, els 

qui venen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai més set". Aquest aliment avui 

Jesús ens el continua donant, a través de l'Eucaristia i de la comunió. 

• En la nostra vida de fe necessitem alimentar-nos. Jesús és aquest aliment que dóna vida. Perquè 

l'aliment ens faci profit cal que siguem capaços d'assimilar-lo. Ens cal anar descobrint aquesta vida 

que ens ofereix Jesús i que aquesta vida arribi al fons del nostre cor, que sigui capaç de transformar-

nos de veritat. 

• Després de combregar, acostumem a fer una estona de silenci. Avui en aquest espai procurem 

agrair i valorar l'Eucaristia, aquell pa de vida que baixa del cel i que dóna vida al món. 
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1 i 8 d’agost de 2021 

Aquesta publicació tornarà 

a sortir el dia 15 d’Agost 

CONVIDATS A LA TAULA DE DÉU 

Hi havia tres personatges asseguts al voltant d'una taula i al mig 

hi havia una copa. Hi podem veure les tres persones divines. El 

Pare situat a l'esquerra. A sobre seu hi ha una casa on ell 

ens  espera. Al mig hi ha Jesús, el Fill de Déu fet home. 

Al darrere d'ell, un arbre ple de fulles ens recorda la creu. La 

seva fusta verda, signe de la resurrecció. A la dreta, sobre l'Espe-

rit Sant, les roques del desert ens inviten a la soledat, lloc on po-

dem trobar-nos amb Déu. Jesús, al mig, mira al seu pare. "Qui 

m'ha vist a mi ha vist el Pare", deia. L'ha mirat de tal manera que 

esdevé semblant a ell. El Pare es gira vers l'Esperit Sant per envi-

ar-lo a la terra. I l'Esperit gira els ulls vers la taula, com per dir; 

"Vine a seure, comparteix amb nosaltres la copa de la Vida" 

És una perspectiva invertida. Com més un s'acosta al misteri de Déu, més sembla allunyar-se. Totes les lí-

nies del quadre convergeixen vers aquell que mira la icona, com si fos ell el centre de l'escena, esperat per 

sopar. Déu té sempre la taula a punt! Nosaltres som els invitats. El quart cantó de la taula és buit. Cada ve-

gada que nosaltres escollim d'estimar-nos els uns als altres com Jesús ens estima, ens asseiem en aquesta 

taula parada per nosaltres des de sempre i per sempre.  

Charles Delhez “Si je vous contais la foi” P. 107 

FANG ENAMORAT 

Som fang, atuells fets d'argila fràgil. Som limitats, però tam-

bé som capaços d'estimar, i aquí hi ha el miracle. Perquè amb 

això som capaços de tot. De viure amb passió i amb alegria. 

D’anhelar, somiar i transformar les coses. De convertir la nos-

tra feblesa en una fortalesa per aquest amor que tot ho trans-

forma. Som fang, sí, però podem ser reflex del terrissaire que 

fa de cada un de nosaltres una peça única i magnífica. Som 

fang, sí, però fang enamorat ....            https://pastoralsj.org/ 

15 D’AGOST,  

L’ASSUMPCIÓ DE MARIA 

Enguany s’escau en diumenge. 

A Santa Maria, a les 12, hi 

haurà l’Ofici de festa Major, 

amb la participació de “Les 

veus de l’Estany”.  

Aquell dia, la col·lecta de les 

misses celebrades a BANYO-

LES, es destinarà a CÀRITAS 

DEL PLA DE L’ESTANY.  

Els sobres per la col·lecta desti-

nada a Càritas ja els trobareu 

aquell dia a les esglésies. 
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En les misses del 1 al  8 d’agost  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Thiago Valencia Giraido 
Mateo Valencia Giraido 
 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Carme Gratacós Font, de 99 anys 
Joaquima Ferrer Graboleda, de 85 anys 
Maria del Carme Torrent Almar, de 93 anys 
 

Dilluns 8 v Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Josep Pinatella  7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Salvador Palmada Busquets;  Antoni Hostench  7 t. Família Costabella Surroca 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;    

Comunitat Parroquial 11 m 12 Xicu i Neus Bustins; Família Ginestera Carbó  

8 v. Difunts Sarquella Comerma 

Dilluns 8 v Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Joan Pagès 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Difunts del mes de juliol 7 t. Difunts mes de juliol 

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets;  

Jordi Noguer Surroca i Maria Noguer Surroca 
 7 t. 

Comunitat Parroquial 
  

Diumenge  

10 m. 

Intenció Particular; Sebastià Rigau i Joaquima Pararols; 
Maria Cos Dillet; Amadeu Heras i Laura Geli; Lluís 
Busquets, Joan Busquets i Maria Noguer Surroca;   

Joaquim Tarafa José i Carme Riera Pujol 

Comunitat Parroquial 11 m 

12 

Pepita Castany i família;  Maria Ferrer Bardella; Maria 
Hereu Avellana; Maria Busquets, Maria Pagès i Maria 

Reixach; Maria Carme, Montserrat i Quimet; Maria 
Colomer B.; Montserrat, Siseta, Maria Colomer Butiñà, 

Anna Maria Colomer S.;  

8 v. Difunts Sarquella Comerma 

En les misses del 9 al  15 d’agost de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

ENSENYA’M COM BUSCAR-TE 

Senyor Déu, ensenya'm on i com buscar-te,  

on i com trobar-te… 

Tu ets el meu Déu, tu ets el meu Senyor, i jo mai t'he vist. 

Tu m'has modelat i m'has remodelat, 

i m'has donat totes les coses bones que posseeixo, 

i encara no et conec… 

Ensenya'm com buscar-te… 

perquè jo no sé buscar-te si tu no m'ensenyes, 

ni trobar-te si tu mateix no et presentes a mi. 

Que et busqui en el meu desig,  

que et desitgi en la meva recerca. 

que et busqui estimant-te i que t'estimi quan et trobi. 
Sant Anselm de Canterbury 


