
Albada a l'Estany de Banyoles 

 Avui celebrem la festa de la Pentecosta, cinquanta dies després de la Pasqua. Si del dia de la Re-

surrecció de Jesús en diem Pasqua Florida, d’avui en diem Pasqua granada, perquè recollim el fruit de 

la resurrecció que és l’Esperit de Déu que Jesús envia als seus apòstols. I avui també acabem el temps 

Pasqual, per això a partir de demà ja no encendrem el ciri Pasqual que ens ha acompanyat tos aquest 

dies. La festa d’avui, com dèiem diumenge passat, forma part de la gran celebració de la Pasqua: la 

Resurrecció de Jesús, la seva glorificació, Jesús que se’n va al cel i seu a la dreta del Pare i avui con-

templem que Jesús envia l’Esperit de Déu sobre  els seus deixebles i seguidors, mentre els encarrega 

d’escampar arreu el missatge que Jesús ha vingut a portar.  

De les lectures que hem escoltat, igual que de les diumenge passat, no ens podem quedar amb el 

decorat, l’embolcall, sinó que hem d’intentar descobrir quin és el significat profund. Sant Pau, a la 

segona lectura, ens recorda el que l’Esperit de Déu fa en nosaltres: a) ens permet confessar que Jesús 

és el Senyo b)els dons i serveis són diversos, però els distribueix el mateix Esperit. c) gràcies a l’Espe-

rit, entre els seguidors de Jesús no hi ha diferència de raça o de religió, ja que tots formem un sol cos.

- Aquest Esperit tots l’hem rebut en el nostre Baptisme, igual que el reberen els apòstols el dia de la 

Pentecosta, segons ens ha explicat la primera lectura.  Aquest esperit és el que cohesiona la comuni-

tat i és qui dóna força i empeny a tothom a “proclamar les grandeses de Déu”. 

L’evangeli situa l’escena el mateix diumenge de Pasqua. Recordem que els apòstols acaben de pas-

sar pel trauma de la mort de Jesús a la creu. Jesús s’hi presenta i el primer que fa és desitjar-los-hi la 

pau.  I prou que la necessiten!  La sola presència de Jesús i la pau que els hi desitja  els reconforta i 

per això “els deixebles s’alegraren de veure el Senyor”. “Jesús alenà damunt d’ells”.  Sovint a la Bíblia, i 

ja des del inicia a la creació, ens parla de l’alè de Déu per indicar-nos la vida, la presència de l’Esperit 

de Déu. Aquest alenar de Jesús és signe de que Déu els hi transmet l’Esperit. Llavors Jesús els hi dóna 

l’encàrrec: “Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres” . A què els envia Jesús?. A con-

tinuar la seva obra, a escampar per tot arreu el que Jesús ha dit i ha fet. Aquella tasca encarregada als 

apòstols, avui és la nostra tasca. Aquella presència de l’Esperit del dia de la Pentecosta és la mateixa 

presència de l’Esperit que avui tenim nosaltres. 

Que l’Eucaristia d’avui ens doni forces i ens ajudi a entendre que ens hem d’obrir a l’Esperit, que 

hem de saber-lo escoltar i que sempre ens hem de deixar guiar per Ell.  

FESTA DE LA PENTACOSTA (B) : 23 de maig de 2021 



23 de Maig de 2021 

QUÈ CELEBREM A LA PENTECOSTA? 
L'esdeveniment de la Pentecosta només es pot entendre en relació 
amb la Pasqua i l'Ascensió. Jesús va morir per la salvació del 
món (el Divendres Sant), va ressuscitar (el dia de Pasqua) i se’n 
va anar per unir-se al Pare (a l'Ascensió). En Pentecosta, Déu Pa-
re envia l’Esperit del seu Fill als homes. Aquesta festa corona i 
tanca el temps de Pasqua, que dura set setmanes. 
Vent i foc 
Cinquanta dies  després de Pasqua, mentre una multitud es reu-
nia pel Shavuot (festa jueva que commemora el regal de la Llei a 
Moisès), els apòstols, Maria i alguns familiars van sentir un soroll 

"com si es girés una ventada violenta" que omplí la casa; aquest 
és un primer signe. El segon senyal no es va fer esperar: "com 
unes llengües de foc  i es posaren sobre cadascun d’ells”. I aquí hi 
ha la tercera meravella: plens de l'Esperit Sant, significat pel vent 
i el foc, "començaren a expressar-se  en diversos llenguatges”. La 
multitud que celebra la festa queda estupefacta "perquè cadascun 
els sentia parlar en la seva pròpia llengua". Tant és així que al-
guns creuen “el vi els ha pujat al cap” (Fets 2,1-14) 
Així es compleix la promesa feta per Crist als apòstols en el moment de la seva Ascensió, deu 

dies abans: “rebreu una força, la de l’Esperit Sant que vindrà sobre vosaltres. Llavors sereu els 
meus testimonis a Jerusalem, a tota Judea i Samaria i fins als límits més llunyans de la ter-
ra" (Fets 1: 8). 
De fet, els apòstols, després d’haver rebut la força de l’Esperit, van tenir el coratge d’abandonar 
la sala de la cambra superior on estaven  tancats amb por. Immediatament comencen a donar 
testimoni de la resurrecció de Crist, a compartir el seu ensenyament i a batejar. Des del mo-
ment de la Pentecosta, l’Església no està constituïda per la voluntat humana, sinó per la força 
de l’Esperit de Déu. Després d’aquest esdeveniment, van néixer les primeres comunitats cristia-
nes, que es van organitzar, desenvolupar i propagar.  

CONFIRMACIONS A BANYOLES 

Divendres, 14 de maig, a l'Església Parroquial 
de Santa Maria, el Bisbe Francesc va adminis-
trar el sagrament de la Confirmació a 13 nois i 
noies que s’hi havien preparat.  

Els qui es varen confirmar estaven acompa-
nyats pels seus pares, familiars i amics, a més 
dels catequistes i un bon grup de gent de la 
parròquia.  

Abans de la celebració el Sr. Bisbe havia tingut 
una trobada amb els tretze nois i noies que va 
confirmar. 



 

 

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

En les misses del 24  al 30 de maig de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dimarts passat: a Santa Maria en la missa de les 8, vàrem 
recordar i pregar per Mn. Josep Maria Amich. Va estar presi-
dida pel Bisbe Francesc i concelebrada pels capellans de la 
comarca, on s’hi varen aplegar unes dues-centes persones de 
Banyoles i comarca.  És nombrosa la gent que guarda un 
bon record de la tasca i el testimoni de Mn. Josep-Maria. Al 
cel sigui!. 
 

FINAL DE CURS I PROFESSIÓ DE FE 
Dissabte vinent, dia 30 de maig, a les sis de la tarda, a Santa 
Maria dels Turers, hi haurà la darrera MISSA FAMILIAR 
del present curs. En aquesta Missa un grup de nois i noies, 
que s’hi han preparat, faran la seva Professió de Fe, tot reno-
vant i assumint les promeses que el dia del seu baptisme va-
ren fer, en nom seu, els pares i padrins.  

HA REBUT EL BAPTISME 
 

Danna Cristina Toapanta Sangucho 
 
HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Francisco Núñez Nieto, de 69 anys 
Amàlia  Torres Sánchez, de 88 anys 
Josep Franch Xargay, de 77 anys 

Dilluns 8 v Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Família Butiñà 7 t. Maria Colom  (Aniv.) 

Dimecres 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Anna Maria Bonaventura Encesa 7 t. Anna Maria Bonaventura  

Divendres 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets; Jaume Figueras i 
Concepció Xargay; Josep Ferrer Gifra (Aniv.) 

 7 t. 
Comunitat Parroquial 

 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;   

Pere Pagès i Jovita Heras  11 m 12 
Pepita Castany i família; Rosa Roca Masó; 

 Montserrat Ferrer Ramió;  

8 v. Josep Pinatella 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Gràcies, Senyor, per donar-nos el teu Esperit, per donar-nos la teva força, la teva llum, el teu amor. 

Sense l'Esperit ens tanquem per por, per egoisme o enganyats pel miratge de l'autosuficiència.  

Però quan abandonem el sentiment infantil de voler controlar-ho tot,  

de creure'ns que som els senyors del món i de la nostra vida,  

quan agafem el camí de la conversió i deixem que hi siguis el nostre pastor,  

aleshores gaudim de la teva saviesa, i la teva Paraula penetra en el més profund del nostre cor. 

Assaborim la teva presència en els sagraments, en la pregària,  

en la relació amb els germans o en l'atenció als més febles. 

L'Esperit fa que siguis real, no un simple record d'un passat incert ni un ideal buit i irrealitzable.  

Transforma els nostres cors de pedra en cors que bateguen com el teu, 

que es commouen davant del dolor dels altres, que s'alegren amb la felicitat dels teus fills. 

Senyor, que sempre estiguem oberts per rebre el teu Esperit,  

que ni els nostres defectes ni el nostre escepticisme ofeguin la flama del teu amor. 
(“La missa de cada dia” Maig 2021) 


