
 L'Evangeli d'avui ens parla del Regne de Déu. Quan Jesús parla de Regne de Déu es refereix, 

entre altres coses, a la manera com actua Déu en el nostre món i en les nostres vides. Jesús ens 

explica dues paràboles, a primera vista molt semblants una i altre. La primera ens parla de la 

llavor que creix, de nit i de dia, sense que el pagès sàpiga com. La segona paràbola és la del gra 

de mostassa. Un primer missatge que podem aprendre de les dues paràboles: la força que té la 

llavor, per ella mateixa, és la que la fa germinar, créixer, fins a arribar a donar fruit. I tot això 

independentment del que el pagès hi pugui fer. Un segon missatge: la paciència que li cal al 

sembrador tot esperant el creixement i fins que arribi a donar fruit. Aquesta força de la llavors i 

la paciència del pagès la podem aplicar tant a la paraula de Déu, que a poc a poc creix i va fent 

la seva feina, com ens ho podem aplicar en l'àmbit personal. Aquell creixement que cadascun de 

nosaltres podem experimentar cada dia. Cada persona rep l'amor de Déu i cada persona pot ser 

transformada per aquesta acció misteriosa de Déu en ella. En el cor de cada persona hi ha la lla-

vor que Déu hi posa i és tasca nostra deixar-la créixer. 

 La primera lectura i la paràbola del gra de mostassa tenen una certa semblança, encara que 

amb resultats una mica divergents. Ezequiel (primera lectura) ens parla d'un rebrot que serà 

trasplantat, que amb els temps creixerà i esdevindrà un gran arbre, majestuós, on els 

ocells   podran fer niu. En canvi la paràbola que explica Jesús ens parla d'una llavor petita i in-

significant, que creix fins a esdevenir un arbust on  poden refugiarse els ocells. En la imatge d'E-

zequiel hi podem veure l'església universal dominant, grandiosa, respectada i admirada per to-

thom. En canvi la paràbola de Jesús ens ajuda a entendre que no hem d'esperar grandiositats. 

Però encara que sigui modesta pot complir la missió d'acollir a tots els qui s'hi vulguin refugiar. 

 Escoltar aquestes lectures ens convida a confiar en el creixement de la llavor que Déu ha 

plantat dins el nostre cor. I també són una invitació a deixar-nos modelar per l'ajuda i la presèn-

cia de Déu en la nostra vida. 

  En aquesta Eucaristia donem gràcies a Déu per poder ser aquest bocí de terra on la paraula 

de Déu hi ha arrelat i intenta créixer i donar fruit.  

 DIUMENGE 11 DURANT L’ANY (B) : 13 de Juny de 2021 



13 de Juny de 2021 
LA BATALLA PER LA LLIBERTAT 

Hi ha qui pensa que ets més lliure de jove, quan tens 

menys preocupacions, menys responsabilitats. Quan en-
cara gaudeixes de l'equilibri entre el nen o la nena que ja 
no ho és, i va guanyant autonomia, i l'adult que encara 
no ha arribat, i per això et pots refugiar en què encara 
estàs decidint, triant, creixent i formant-te. 
Després comencen a arribar les decisions concretes. Els 
compromisos, que de vegades tocarà viure com aliança i 
altres vegades com lligam. El temps comença a estrènyer, 
i els anys, que abans et semblaven eterns, volen. Potser 
en aquest moment passes per un temps en què enyores, i 
fins enveges, quan la veus en d'altres, aquesta altra lli-
bertat lleugera i despreocupada. 
Però la veritable llibertat encara està més endavant. Es va 
conquerint al llarg de la vida. És anar acceptant i vencent 
en les lluites que toca afrontar: amb Déu, amb tu mateix, 
amb els altres. És aprendre a ballar amb les limitacions 
(pròpies i alienes), sense drama ni indiferència. És anar 
despullant de capes innecessàries la vida. Aprenent a 
veure la bellesa sense quedar encegat per brillan-
tors efímeres. És valorar el que tens, amb la perspectiva 
d'un món on tantes necessitats hi ha. I aprendre a com-
partir-lo. És trobar la teva missió. I bolcar-te en ella. Pot-
ser, fins a l'última hora, mai serem enterament lliures. 
Però estem en camí. 

José María Rodríguez Olaizola, sj  https://pastoralsj.org/ 

DIA DE CORPUS: DIA DE CÀRITAS 

Diumenge passat, festa de Corpus, a 

les misses de les nostres parròquies es 

va fer la col·lecta que es va destinar a 

CÀRITAS.  Aquí segueix el llistat del 

recollit a cada lloc: 

Banyoles  

     Santa Maria 2337,20 

     Carmelites 515,00 

     Clínica 235,00 

     Sant Pere  743,48 

Esponellà 56,00 

Porqueres Sta. M. 106,00 

Pedreres 606,20 

Mata 258,12 

Camós S.V. 190,00 

Fontcoberta 183,00 

Vilamarí 55,00 

Vilavenut 58,70 

Serinyà 45,60 

Cornellà  696,87 

TOTAL 6.086,17 

EL RASTRE DEL CARGOL 
Es conta que un dia, ja fa molt temps, els 
animals decidiren anar a l’encontre de Déu, 
a l’indret més alt del món, que només el 
cargol coneixia. D'aquesta manera l’animal 
aniria al davant i els mostraria el camí. 
Mans a l’obra: el cargol va tot davant, dei-
xant darrera seu un rastre brillant, ben visi-
ble, tan de dia com de nit. D’aquesta mane-
ra tots els animals van arribar a les envistes 
de la muntanya. ”On ets, cargol” preguntava 
la resta dels animals.  Però el cargol no con-
testava. Es varen atrevir a trucar suaument 
la seva closca. El cargol havia mort, però 
donant tot el que tenia: un rastre llefiscós i 
brillant, per mostrar als altres el camí que 
porta a Déu.  

Charlez Delmez: “Si je vous contais la foi” P. 86 



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  
 

En les misses del 14 al  20 de juny  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

PRIMERES COMUNIONS:  diumenge passat, a la missa 
de 12 a Santa Maria, en Marc i la Núria varen fer la prime-
ra comunió. La podien haver fet l'octubre passat amb els 
seus companys, però varen preferir retardar-la fins ara.  
Els nens i les nenes que els tocaria aquest any fer la prime-
ra comunió està previst que la facin per l’octubre, donat 
que per motius de la pandèmia, el curs de catequesi ha 
quedat molt escapçat.  

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Pilar Frigola Palomer, de 94 anys 

Dilluns 8 v Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Pepita Castany i difunts de la família 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Francisqueta Ramió i Jaume Molas 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Florència Saavedra i Moisés Morales 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets; Antonia Cros  

Fontàs; Joan Llinàs i Àngela Bosch; 
 7 t. Ànimes 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  Pere Comas;  

Comunitat Parroquial  11 m 12 
Lluís Genover; Angelina Barcons Bosch i  

Jaume Camó Amargant 

8 v. Comunitat Parroquial  

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Gràcies, Jesús, per mostrar-nos  

la realitat silenciosa i amagada del Regne.  

Sense les teves paraules no hauríem reconegut  

la seva presència enmig del món  

i en el més profund del nostre cor. 

Gràcies per compartir amb nosaltres  

la teva experiència espiritual, per ajudar-nos a entendre  

que la llavor de l'Esperit sovint necessita un temps  

per créixer i donar fruit.  

Ensenya'ns a ser pacients, a esperar que la nostra terra,  

fecundada per la teva Vida, engendri un arbre  on puguin  

acostar-se tots els qui necessiten escoltar la teva Paraula  

i alimentar-se del teu Pa.  

Ajuda'ns a reconèixer el moment de la sega, el temps  

en què hem de treballar per tal que el teu Regne  

es faci visible als ulls del món.  

Gràcies per l'Església, que a través  

dels seus sagraments, fa present el misteri del teu Regne. 

Que el teu Esperit ens inspiri el llenguatge adient  

per transmetre el teu missatge al nostre món,  

assedegat de la teva esperança. 

(“La missa de cada dia” juny 2021) 

ARA FA UN ANY 

Des del 31 de maig de 2020  s’han 
recuperat les celebracions domini-
cals a les nostres esgle sies, despre s 
d’una interrupcio  de quasi tres me-
sos per culpa de la pande mia. D’ai-
xo  ha fet un any. I en aquest perí o-
de a Santa Maria han assistit a les 
misses dominicals una mitjana de 
307 persones cada setmana: 79 a la 
missa anticipada, 80 a la missa de 
les 10; 104 a la missa del migdia i 
44 a la missa vespertina del diu-
menge. 


