
Sortida de sol a l'Estany de Banyoles 

 Els cristians comencem moltes trobades invocant a Déu com a Pare, Fill i Esperit Sant. La mateixa 

expressió fem servir en concloure algunes pregàries: “Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant”. El 

Baptisme i el mateix sagrament del perdó se’ns donen “en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit 

Sant”. D’aquesta manera ens situem davant del mateix Déu. I com és Déu? Com el podem definir?  

Avui li posem un nom: Santíssima Trinitat. Però amb això continuarem com abans, sense enten-

dre-hi gran cosa. Ens trobem situats davant el mateix misteri de Déu. Misteri que no el podem 

entendre racionalment ni explicar-ho. Davant del misteri sols ens queda la contemplació, l’acolli-

ment i el meravellar-nos davant d’ell. La festa d’avui ens convida a trobar-nos amb el Pare, que 

coneixem gràcies al seu Fill Jesús, amb la llum de l’Esperit Sant. 

Si ens fixem en les lectures podem descobrir-hi unes pinzellades que ens poden ajudar a apropar-

nos al misteri de Déu. La primera lectura ens parla de l’experiència   que ha tingut el poble d’Israel 

en la seva relació amb Déu. Israel, reflexionant sobre el seu passat, ha anat descobrint  com Déu 

els ha demostrat que els estima fins arribar al convenciment que el seu Déu és únic. L’Evangeli 

ens recorda que no anem sols per la vida, que Jesús sempre ens acompanya i sempre està al nostre 

costat. En la vida no anem deixats de la mà de Déu, no estem sols. Tenim un Déu que és Pare, un 

Pare que ens estima, que ens ha fet fills seus, ja que ens ha donat el seu mateix Esperit. 

Tots tenim tendència a l’individualisme, a l’egoisme, a l’anar per les nostres. La festa d’avui ens 

parla de comunitat (Pare, Fill i Esperit Sant). Una comunitat d’amor, de comunió, d’entrega, de 

comunicació. El nostre  Déu no és un Déu solitari, que es desentén de la nostra realitat. El Déu de 

la Trinitat és amor, és Pare, que ens anima i ens acompanya a tots nosaltres fins a la fi del món.  Si 

nosaltres som creats a imatge i semblança de Déu, tal com ens diu al començament de la Bíblia, 

hauríem d’adonar-nos que també tots plegats estem cridats a viure a l’estil de Déu: en família, en 

comunió, interrelació, estimació, entrega, diàleg, donació.  

Que l’Eucaristia que estem celebrant ens ajudi a contemplar, a meravellar-nos i agrair el misteri 

del Déu que és tant proper. I ja que estem fets a imatge i semblança de Déu intentem viure des de 

l’estimació, l’entrega, la donació i el diàleg amb Déu i amb els qui ens envolten.  

FESTA DE LA  SANTÍSSIMA TRINITAT (B) : 30 de maig de 2021 



30 de Maig de 2021 

FESTA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT 

Els cristians entenem Déu com la Santíssima Trinitat: Pare, Fill i 

Esperit Sant. A base d'estudi, experiència i de repassar la Bíblia, 

els teòlegs van arribar a formular com en Déu hi ha tres perso-

nes, que interaccionen i que ens ajuden a comprendre com és l'a-

mor de Déu i com es fan presents al món. A la fi i al cap, el poble 

jueu va descobrir en Déu un protector proper i misericordiós que 

continua fins als nostres dies gràcies al Pare que els va protegir 

dels seus enemics, al Fill que els va ensenyar la cara veritable i 

perfecte de Déu i l'Esperit que els guiava i encoratjava en tot mo-

ment. Tres persones i un sol Déu. Comunitat i identitat. Així de 

simple i així de complicat. 

Entendre a Déu amb la raó és necessari -i aquí hi ha la teologia- 

però no és fàcil, perquè no se’l pot tancar en les nostres idees i 

categories. Hi ha una part que sempre serà per a nosaltres un 

misteri, en cas contrari no seria Déu. Potser la millor manera 

d'entendre-ho és amb el cor, i assumir que en el més profund hi 

ha algú que ens mira amb misericòrdia i que ens estima amb bo-

geria. 
Álvaro Lobo, sj    https://pastoralsj.org/ 

QUI ÉS EL MEU PROÏSME? 

Qui és el meu proïsme? Tot aquell que em neces-
sita i a qui puc donar un cop de mà (totes dues, o 
la vida sencera). És difícil percebre-ho, ja que a 
vegades no hi ha res tan aïllant com les multituds 
entre les que se'ns va la vida; i és difícil treure el 
cap a les seves necessitats, moltes vegades tan 
ocultes ... però allà on algú que passa prop nostre 
ens crida (tot i mut), allà hi ha el proïsme. Dema-
nem a Déu que ens ajudi a viure atents.... 

Catedral de Lecce (Itàlia) 

En el nom del Pare,  

del Fill i de l'Esperit 

Què vol dir que Déu és Trinitat? 

Que és Pare, Fill i Esperit ... que 

és Amor, que és comunió, que 

és trobada. Que no és un Déu 

solitari, aïllat, insensible. Que és 

moviment, comunicació, dina-

misme. Que és intimitat. Que és 

sortir a buscar a l'altre. I és viure 

amb la porta oberta. Que és alè, 

i força, i una saviesa que es com-

parteix. Que és tot això. 

DIUMENGE VINENT: FESTA DE CORPUS 
El proper diumenge celebrem la festa de Corpus  dedi-

cada a l’Eucaristia: la presència de Jesús  entre nosal-
tres. Aqueta diada ens porta a pensar en els més neces-
sitats, en aquells que més malament ho passen i a qui 

CÀRITAS intenta pal·liar les seves mancances. 

DIUMENGE VINENT:  

FESTA DE CORPUS 

La col·lecta es destina a  

CÀRITAS 
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En les misses del 31 de maig al  6 de juny  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

FESTA DE CORPUS:  La festa del Corpus, diumenge que ve, 
està dedicada a l’Eucaristia.  Aquest dia, a més de les celebra-
cions habituals de la Missa, es proposen estones de pregària, 
d’adoració al Santíssim Sagrament.  
A la Parròquia de Sant Pere acabada la Missa de les 11 del 
matí  es deixarà el Santíssim exposat fins a les cinc de la tarda. 
A la Parròquia de Santa Maria: a 1/4 de 8 del vespre i fins a 
tres quarts, es farà una vetlla de pregària amb  exposició del 
Santíssim. 

HA REBUT EL BAPTISME 
 

Laura Ferré Arboix  
 
 
HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Montserrat Serrat Soler,  de 89 anys 
Pilar  Pararols Pararols, de 89 anys 

Dilluns 8 v Amadeu Heras (Aniv.) i Laura Geli; Tots els difunts;   7 t. Catalina Teixidor 

Dimarts 8 v Intenció Particular  7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Ànimes 7 t. Conxita Baguer (Aniv.)  

Divendres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v Salvador Palmada Busquets;   7 t. 
Família Costabella Jordà;  

Joaquim Camós 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  Pere Comas  

Pere Pagès i Jovita Heras  11 m 12 
Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; 

Joaquim Quer Güell  

8 v. Comunitat Parroquial  

EL PONT DEL FUSTER 
Dos germans que vivien en dues finques veïnes varen 

tenir greus problemes entre ells. Tot començà amb un 

petit malentès i va anar en augment. 

Un matí, algú va trucar a la porta d'en Lluís, el germà 

gran. Es trobà al davant un home que duia eines de 

fuster. 

–Necessita alguna reparació? 

–Sí, tinc un treball per a vostè. Miri, a l'altre costat del rierol, aquella granja, allà hi viu el meu veí. Bé, de 

fet és el meu germà petit. La setmana passada hi havia un bell prat entre nosaltres i ell va agafar la seva 

excavadora, va desviar el llit del rierol i el va fer passar entre les dues granges, perquè quedés clara la 

distància entre nosaltres. Veu vostè aquella pila de troncs al costat del meu graner? Vull que construeixi 

una tanca de dos metres d'alçada. No vull veure mai més el meu germà". 

–Al capvespre, quan el granger va tornar, va quedar amb els ulls astorats. No hi havia cap tanca de dos 

metres! En el seu lloc hi havia un pont que unia les dues finques per damunt del rierol. En aquest mo-

ment, el veí, el seu germà petit, va venir. I, abraçant el seu germà, li va dir: 

–Ets un gran amic, mira que construir aquest pont preciós després de tot el que t’he fet i t’he dit! 

El fuster estava recollint les seves eines per acomiadar-se. 

–No, espera! –li va dir el germà gran– Queda't uns quants dies. Tinc molts projectes per a tu. 

–M'agradaria quedar-me –va dir el fuster–, però tinc molts ponts per construir. 


