
 Avui fem un parèntesi en el ritme dels diumenges, ja que s'escau la festa de l'Apòstol Sant Jau-

me. Jaume va ser un dels dotze escollits i cridats per Jesús i va escoltar la crida. Jaume forma part 

del grupet més íntim de tres apòstols, juntament amb Joan i Pere, que són testimonis privilegiats 

de certs moments, com la transfiguració de Jesús i la pregaria final de Jesús a l'hort de Getsemaní. 

Jaume va ser una figura important dins la primitiva església naixent de Jerusalem i es va convertir 

en uns dels primers màrtirs del Crist. Sant Jaume és un sant ben conegut a la nostra terra. Sant Jau-

me de Compostel·la és l'exemple més conegut, però també hi ha indrets ben propers com Sant Jau-

me de Puigpalter i diferents hospitals amb el nom de S. Jaume (Calella i Olot entre molts altres). 

Aquestes denominacions fan referència als caminats i peregrins que anaven a Compostel·la i esde-

venien punts d'allotjament i d'acollida. 

 A Jaume el podem veure, a l'Evangeli, molt proper a Jesús, però al mateix temps hi veiem les se-

ves limitacions: mentre Jesús estava proper a la mort, Jaume s'adorm a Getsemaní. Els Apòstols han 

estat tan humans i limitats com nosaltres. L'escena de l'Evangeli que hem escoltat avui també ens 

mostra una limitació ben mundana, de Jaume i Joan. Els dos germans entenen que la seva fidelitat 

a Jesús els donava drets i uns beneficis ben humans: un lloc important per damunt dels companys. 

Però la lliçó de Jesús és clara: "Entre vosaltres ho ha pas de ser així". Jesús vol que entenguin, i en-

tenguem, que el poder no està a disposar dels altres sinó en posar-se a disposició dels altres. "Qui 

vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor i qui vulgui ser el primer ha de ser el 

vostre esclau". Entendre tot això no és pas fàcil, no ho fou pels apòstols ni ho és per a nosaltres. 

Costa d'entrar en la dinàmica de servei total, sense esperar-ne res a canvi. Ni el poder, ni la riquesa, 

ni els honors tenen valor per a Jesús, perquè no ens ajuden a ser més humans. 

 Avui, festa de Sant Jaume, agraïm el seu testimoni, i el dels altres apòstols, i que aquesta Eucaris-

tia ens doni forces per viure el consell de Jesús: "qui vulgui ser el primer, ha de ser el servidor de 

tots".  

 FESTA DE SANT JAUME : 25 de Juliol de 2021 



18 i 25 de juliol de 2021 

Aquesta publicació tornarà 

a sortir el dia 1 d’Agost 

PREGÀRIA EN TEMPS DE VACANCES 
 Senyor, Déu nostre, vetlleu pels que prenen el camí: 

 que arribin sense contrarietats al final del seu viatge.  

Que aquest temps de vacances sigui per a tots nosaltres  

un moment de relaxació, descans, pau!  

Sigueu per nosaltres, Senyor,  

l'Amic que trobem als nostres camins,  

qui ens acompanya i ens guia.  

Doneu-nos el bon temps  

i el sol que ens reposa les forces  

i que ens donen ganes de viure.  

Doneu-nos una alegria senzilla i veritable  

per trobar-nos amb la família i els amics.  

Ajudeu-nos a acollir aquells amb qui ens trobarem 

per donar-los una ombra quan el sol crema massa,  

per obrir-los la porta quan la pluja  

i la tempesta els sorprenguin,  

compartir el nostre pa i amistat  

quan es trobin sols i desemparats.  

Senyor, Déu nostre, vetlleu encara per nosaltres  

quan prenguem  el camí de  tornada:  

que tinguem l'alegria de retrobar-nos per conviure un nou any,  

una nova etapa en el camí cap a la salvació.  
“Prières pour les jours incontournables” Éditions du Signe, 2001  

¿TANCAT PER VACANCES? 

Doncs resulta que Déu no tanca per vacan-

ces. Encara sort. I és que, tot i que, almenys 

en algunes latituds, ara comenci l'estiu i can-

viem d'activitat, de ritme, i toqui frenar i pot-

ser descansar, les coses de Déu no s'inter-

rompen. Segueix la fe, i l'amor. Segueix el 

Regne, i la pau, el perdó, i la Vida. I així ha 

de ser ...... 

FESTA DEL CARRER 

SANT MARTIRIÀ 

El primer diumenge d’agost, 

dia 1, els veïns del Carrer Sant 

Martirià celebren la seva festa 

de barri.  A les 12 del migdia, 

a Santa Maria dels Turers com 

cada any,  hi haurà la celebra-

ció de la Missa, tot pregant 

pels difunts del barri que ens 

han deixat recentment 

Laguardia (Araba) 



 

 

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

En les misses del 19 al  25 de juliol  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Divendres, 30 de juliol:  Festa dels  Sants Abdon i 
Senen. A les 8 del vespre, a Santa Maria dels Turers es 
farà la missa dels Sants tot pregant pels difunts de-
vots del Terme de Banyoles.  

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Montserrat Planagumà Teixidor, de 98 anys 
Isabel Zamudio  Gerena, de 87 anys 
Miquel Pagès Prat, de 88 anys 

Dilluns 8 v Necessitats d’una família; Tots els difunts;   7 t. Domingo Martí (Aniv.) 

Dimarts 8 v Margarita Suñer i Margarita Buixeda 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Necessitats d’una família  7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Família Robert Soler  i Ribas Vilà 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Necessitats d’una família  7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Salvador Palmada Busquets;  Jaume Serramitjana  7 t. Jaume Rustullet 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;   Anna Maria Saubí Gironès  
Pere Pagès Garcia i  

Jovita Heras 
11 m 12 En acció de gràcies 

8 v. Comunitat Parroquial  

Dilluns 8 v Necessitats d’una família ; Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Necessitats d’una família  7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Necessitats d’una família  7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Necessitats d’una família;  7 t. Ànimes 

Divendres 8 v 
Pepita Castany i difunts de la seva família 

Difunts devots de S. Abdon i Senen 
7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets;  

Gna Custodia Pájaro 
 7 t. 

Comunitat Parroquial 
  

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;   

Comunitat Parroquial 11 m 12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 26 de juliol al  primer d’agost de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

QUALSEVOL HOME ÉS UN POBRE HOME 

Dos jueus, un de pobre i un de ric, esperaven en la consulta d'un famós rabí. El ric fou 
rebut primer i la visita durà més d'una hora. El pobre rebut després, fou despatxat en 

pocs minuts. 
- Això és injust - digué mentre sortia 
- Beneit! - respongué el rabí - De seguida que tu has entrat he vist que ets un home po-

bre, en canvi he necessitat una hora per descobrir que aquell és més pobre que tu. 
Qualsevol home, pel sol fet de ser home, és un pobre home. I alguns són tan pobres que 
fins i tot tenen diners. 

La pobresa és un veritable tresor, i no és cara. 
“Pessics. Humor i saviesa orientals” (Ed. Claret) Recopilació i comentaris de Joan Aragonès 


