
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. 




