
  L'Evangeli d'avui comença amb una invitació de Jesús: "passem a l'altra riba". Aquesta expressió 

ens fa adonar que seguir a Jesús vol dir poar-se en camí, no quedar estancat, avança, créixer. "Anar 

a l'altra riba" voldrà dir anar intentant descobrir altra manera d'entendre i de seguir a Jesús. Mentre 

els apòstols fan camí cap a l'altra riba es presenta una gran tempesta, amb una gran ventada. Això 

espanta els deixebles i aquesta agafen por. Contrasta el fixar-se en la calma de Jesús davant la por 

dels deixebles. Com també contrasta el vent fort de la tempesta amb la gran calma, després de la 

intervenció de Jesús. 

  Aquest text de l'Evangeli ens pot fer pensar en moltes situacions de la nostra vida que ens toca 

viure. També nosaltres estem de vegades ficats dins del temporal de la vida: moments de dificultat, 

de sofriment, de malaltia, d'incerteses, moments que ens costa percebre la companyia de Déu. Lla-

vors ens entra la por: la por que ens allunya de Déu, la por que ens fa fixar en el que Déu no farà: 

estalviar-nos les dificultats de la vida. La por que ens impedeix descobrir la proximitat de Déu in-

clús en les circumstàncies més difícils. En aquesta situació Jesús diu: "No tingueu por". No podem 

tenir por perquè Déu és amor i no ve pas a fer-nos mal. No tingueu por a les coses noves, no tin-

gueu por davant les coses que no comprengueu i que potser no domineu. 

  "Com és que encara no tingueu fe?" pregunta Jesús als seus deixebles. Els apòstols ja fa una tem-

porada que segueixen a Jesús. Ja han vist com actua Ell, quines coses diu i com viu. Però de la ma-

nera com reaccionen davant la tempesta (amb por i espant) fa comprendre a Jesús que ben poca 

cosa hi entenen de la manera com Jesús fa les coses. Els apòstols, i també a nosaltres, ens costa en-

tendre la manera de fer de Déu. Fiar-se de Jesús, tenir fe, no és tant fruit d'un raonament, amb una 

resposta que surt de la ment, sinó a partir de les actituds davant la vida de cada dia. Creure en jesús 

es viu i es demostra en el dia a dia, en les circumstàncies concretes que ens toca viure. Sempre ens 

cal mantenir la confiança, encara que a voltes ens sembli que Déu dorm, o que no hi és. 

  Que aquesta Eucaristia ens ajudi a entendre que Déu sempre està al nostre costat, fins i tot en 

les circumstàncies més dures de la vida, per les que en pugui tocar passar. 
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PETJADES DE DÉU 

Era africà. I creia en Déu. Algú es va proposar prendre-li el pèl i 

riure's d'ell. I li va preguntar: 

- Com saps tu que existeix Déu? 

I com saps tu que una persona o un gos o un ruc ha estat al voltant 

de la teva barraca? 

- Ho descobreixo per les petjades que deixa en la sorra del terra. 

- També jo descobreixo a Déu per les petjades que deixa.. 

11 MOTIUS PEL QUALS ENS COSTA DONAR RAÓ DE LA NOSTRA FE 
1. Perquè tenim por que ens excloguin. En molts moviments i parrò-

quies es propicia una mena de síndrome del perseguit, posant en 
guàrdia els cristians «contra el món». 

2. Quan la realitat és que el món ens ignora (parlo d'Occident i d'Espa-
nya en concret). És a dir, la nostra por és infundada. 

3. Perquè no volem donar la nota. Ser l’estrany, el beat. 
4. Perquè ens fa vergonya. Afirmar-se de manera diferent als pensa-

ments dominants t'assenyala. 
5. I no estem ben preparats. Les classes de religió, la catequesi i les 

propostes formatives avui, moltes vegades no ens ajuden a donar 
raó de la nostra fe. Molts cristians (joves, sí, però també adults), no 
sabem explicar per què estem a favor de la vida, o per què celebrem 
els sagraments. 

6. Ni tan sols moltes vegades sabem en què creiem. Molts cristians no 
sabem com s'organitza l'Església catòlica, en què ens diferenciem 
d'altres confessions, què diuen les escriptures o què ensenya el Ma-
gisteri de l'Església en, per exemple, doctrina social. 

7. I això ens impedeix valorar tota la riquesa que el cristianisme té en 
la seva proposta. 

8. Perquè no ens ho creiem. Perquè en realitat ser cristià és creure en 
moltes coses que avui no són fàcils de creure: l'amor autèntic que 
porta a donar la vida, la confiança en Déu, la desafecció material, 
l'austeritat econòmica enfront del malbaratament, la comunitat en-
front de l'individualisme i la responsabilitat individual davant el cor-
porativisme igualitari, per exemple. 

9. Perquè donar raó de la fe exigeix que siguem més autèntics en la vivència d'aquesta. I en un 
món que convida a l'hedonisme constant, negar-se a un mateix en favor del bé comú no és 
fàcil. 

10. Perquè ens fa mandra. Perquè explicar les coses i fer propostes necessita de nosaltres paci-
ència (amb nosaltres mateixos i amb els altres). 

11. I també fa mandra ser creatius. Moltes vegades tenim ancorats llenguatges i formats ja 
buits, antiquats o, per què no dir-ho, rancis. 

Pablo Martín Ibáñez https://pastoralsj.org/creer/2982-11 
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En les misses del 21 al  27 de juny  de 2021 al  pregarem per: 
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LA PLANA WEB:  
http://www.parroquiesbanyoles.org  
Des de fa uns anys que funciona aquesta pàgina web. 
Hi trobareu diferents informacions de l’activitat Par-
roquial de Banyoles. Cada setmana s’hi penja el Full. 
Hi ha informacions sobre horaris, celebracions, cate-
quesi i d’altres coses relacionades amb la parrò-

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Jana Muñoz  Martinez 
  
HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Cecilia  Sala Balcells, de 77 anys 

Dilluns 8 v Lluís Sitjà i família; Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
En acció de gràcies; Mn, Josep Maria Amich; 
Salvador Palmada Busquets; Josefina Port 

 7 t. 
Ramon Soler Masach i Joan 
Frigola Coromina; Difunts  
família  Corominas Feliu 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  Pere Comas;  

Pere Pagès  i Jovita Heras 11 m 12 
Intenció Particular; Pere Grau Soler i Josefa Pardàs; 

Pere Colomer Badia; Gaspar Colomer Sarquella;  
Miquel Batlle Sarquella;  

8 v. Comunitat Parroquial  

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Senyor, et donem les gràcies 
perquè t'has fet present a la nostra vida 
i ens has cridat a seguir-te. 
Hem escoltat la teva Paraula, 
ens hem alimentat amb el teu Pa, l'Eucaristia, 
hem rebut el teu perdó 
i has guarit les nostres ferides. 
Tot això ho has fet perquè ens estimes  
i et compadeixes de les pors i del patiment  
provocats per les vicissituds de la vida.  
Tanmateix, vols que la nostra fe creixi,  
maduri i arreli en la terra bona de la confiança.  
Si ens dius d'anar a l'altra riba,  
no tenim motiu per dubtar, encara que apareguin  
dificultats i pensem que mai no hi arribarem. 
Volem seguir el teu exemple i confiar en el Pare  
en tot moment, fins i tot quan sembla  
que estem en un atzucac de la vida. 
Que el teu Esperit ens doni paciència 
per saber esperar la teva manifestació 
i fe per posar la nostra vida a les teves mans. 

(“La missa de cada dia” juny 2021) 

 

DIJOUS: EL NAIXEMENT 
DE JOAN BAPTISTA  
En aquesta festa, Senyor, 
lloem la vostra magnifi-
cència perquè heu santifi-
cat i honorat el més gran 
dels homes, Joan Baptista, 
precursor del vostre Fill. 
Ja abans de néixer, ell va 
saltar de goig pressentint 
el Salvador. En néixer va 
portar al món una gran 
alegria. Escollit entre tots 
els profetes, va mostrar 
l'Anyell redemptor; va ba-
tejar Crist, l'autor del bap-
tisme, perquè les aigües 
poguessin ser font de salvació. I, finalment, 
vessant la seva sang, va donar d'ell el darrer 
testimoni. 

(Prefaci de la Missa del dia) 


