
 L'Evangeli d'avui ens situa a Jesús al seu poble de Natzaret. Cal tenir en compte que Jesús va 

viure la major part de la seva vida a Natzaret. La gent del poble el coneixia des de petit, quan juga-

ria pels carrers o aniria amb els seus amics i companys. Molts recordarien a Jesús ajudant als de ca-

sa seva en la feina. Tot això abans que Jesús comencés a predicar. Aquesta escena d'avui ens pre-

senta l'aspecte més humà de Jesús. Pels del poble de Natzaret Jesús és un més de la colla. Aquest 

passatge de l'Evangeli ens fa adonar que Déu es manifesta en la senzillesa d'una persona humana, 

que al mateix temps és divina. Es tracta d'un Déu que es presenta en la vida de cada dia. 

  Donat que a Jesús la gent del seu poble el coneix llavors es presenten els prejudicis. "D'on li ve 

tot això? No és el fuster, el fill de Maria?”. Aquesta actitud sovint és la que tenim nosaltres ens sem-

bla que Déu s'havia de presentar de manera espectacular, fora del corrent. Com si Déu només po-

gués parlar a través de fets espectaculars i extraordinaris. Ens podem fer aquesta pregunta: És Déu 

qui no parla? O més aviat som nosaltres els que no escoltem? És problema dels silencis de Déu o de 

la nostra sordesa? 

  Un altre aspecte de l'Evangeli d'avui es el tema de la fe. Ja en diumenges anterior l'Evangeli ens 

ho recordava. "Per què sou tan porucs? Encara no teniu fe" deia Jesús als seus deixebles després de la 

tempesta. A la dona de diumenge passat: "la teva fe t'ha salvat", o a Jaire: "tingues fe i no tinguis 

por." Avui l'Evangeli ens constata la manca de fe en Jesús per part dels coneguts del seu poble. La fe 

és determinant, en Jesús, a l'hora de fer miracles. Els miracles sense fe porten a la incredulitat, en 

temps de Jesús i avui entre nosaltres. La fe és la clau que ens permet mantenir-nos oberts, avui a 

nosaltres, a la salvació que Déu ens ofereix. L'Evangeli ens recalca que malgrat que Jesús fracassi, 

Ell mai renuncia a complir la missió que el Pare li havia encomanat. I avui nosaltres, malgrat que 

molta gent es giri d'esquena al missatge de Jesús, mai podem renunciar a seguir predicant, de pa-

raula i amb l'exemple, l'Evangeli i el missatge de Jesús. 

 Que aquesta Eucaristia refaci la nostra fe, augmenti la nostra confiança en Jesús i ens ajudi a 

superar qualsevol prejudici i desànim que es pugui presentar en la nostra vida. 

Natzaret, 2019 
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27 de Juny i 4 de juliol de 2021 

Santa Maria dels Turers,  Banyoles 2012 

LA SANTA ESGLÉSIA CATÒLICA 
La fe es viu com a comunitat. I la comunitat universal 
dels que seguim Jesús és l'Església. 
Molta gent pensa que no pot ser santa una institució 
com l'Església, amb tota la fragilitat i el pecat que hi 
ha en el seu si. Tot el que estigui format per persones 
-governs, empreses, equips de futbol, comunitats de 
veïns i, també, institucions religioses- comporta una 
part gran d'imperfecció. Això explica, però no justifica 
cap equivocació. Al mateix temps, també hi ha a l'Es-
glésia gent realment bondadosa -més del que es pensa
- que decideix lliurar la vida al servei del Regne de 
Déu. Perquè santedat i pecat sovint conviuen en les 
mateixes històries. 
A més és diversa, i com més millor, perquè la unitat 
no vol dir uniformitat, i el que uneix a tots els catòlics 
és Jesús de Natzaret i l'intent de viure l'Evangeli. Som 
el Poble de Déu que no entén de fronteres i que vol ca-
minar amb Jesús. La resta, ja sigui el Papa, els bis-
bes, sacerdots, laics i religiosos de qualse-
vol mena estem cridats a servir a aquesta gran comu-
nitat duent al món la Bona Notícia mitjançant la nos-
tra vida i les nostres obres. No hi ha d'haver ningú per 

sobre de ningú. 
A cada cristià que forma part de l'Església hi ha un 
desig de santedat. Busquem estar a prop de Jesús, 
cadascú a la seva manera. Igual que Pere, assumim la 
nostra condició d'imperfectes, però hi ha en nosaltres 
un desig de canvi, de millora, d'aspirar a la perfecció, 
sabent que mai ho serem per la nostra pròpia condició 
humana. I Déu no abandona al seu Poble, ens enco-
ratja, anima i se segueix fent present de generació en 
generació. Els sants no són gent sense pecat, sinó 
gent que va ser capaç de transparentar a Déu malgrat 
la seva experiència de limitació. Com l'Església. 
Mai no podrem reduir l'Església a un partit, a un país 
o una cultura, perquè és universal -aquest és el signi-
ficat precís de catòlic: universal-, i aquesta és una 
gran riquesa. L'Evangeli està cridat a prendre forma a 
cada racó del planeta, intentant treure el millor de ca-
da societat. L'Església té un compromís amb el món, 
que no és altre que continuar l'obra de Salvació de 
Déu i mostrar el rostre misericordiós de Jesús a tots 
els pobles de la Terra. 

(Álvaro Lobo, sj  https://pastoralsj.org/) 

FÀCIL O DIFÍCIL 

Fàcil és jutjar els errors dels altres, 
el difícil és reconèixer els propis. 

Fàcil és parlar sense pensar, 
difícil és pensar abans de parlar. 

Fàcil és prometre, 
el difícil és complir-ho. 

Fàcil és criticar els altres, 
el difícil és millorar un mateix. 

Fàcil és plorar per la cosa perduda, 
el difícil és cuidar-lo abans de perdre-ho. 

Fàcil és dir a algú que l'estimés, 
el difícil és demostrar-ho cada dia. 
(https://preguem.blogspot.com/)  

EL QUE VOLEM I EL QUE ENS CONVÉ 
Un autèntic filòsof, Sòcrates, creia que tota 
persona sàvia havia de portar una vida fru-
gal. Ell mateix anava descalç; i, tanmateix, li 
feia gràcia apropar-se cada dia al mercat i 
sovint hi anava a mirar totes les mercaderies 
que s'hi exposaven. A un dels seus amics que 
li va preguntar per què feia allò, Sòcrates va 
respondre: "M'encanta passejar-me per allà i 
descobrir les moltes coses sense les 
quals sóc perfectament feliç". L'espiritualitat és 
no saber què volem, sinó entendre allò que no 
necessitem.  

(Anthony DE MELLO ) 

Aquesta publicació tornarà 

a sortir el dia 11 de juliol 
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En les misses del 5 al  11 de juliol  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

LA FESTA DE SANT PERE. 
El dia 29 de juny  celebrem la festa dels apòstols Sant Pere i 
Sant Pau.  A la ciutat de Banyoles hi ha una parròquia que 
té com a patró Sant Pere i de molt antic es parla de Sant 
Pere de Guèmol. Que l’Apòstol Pere ens sostingui en les 
nostres dificultats i que com Ell, malgrat els defectes i cai-
gudes, mai ens desviem del camí de Jesús. 
Divendres 9 de juliol:  En la de la tarda, a les 8,  a Santa 
Maria, pregarem per totes aquelles persones que ens han 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Jana Rey Peralta 
  

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Josep Prat Daranas, de 98 anys 
 

Dilluns 8 v Miquel Rustullet Culubret (Aniv.) Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Catalina Teixidor 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Difunts del mes de juny 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Salvador Palmada Busquets;   7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;   Estefania Ramió Juanola 

Comunitat Parroquial  11 m 12 En acció de gràcies 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 28 de juny  al  4 de juliol de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8 v Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v 
Família Abellí; Pere Brugada i Marina Clotas; Pere 

Grivé Teixidor;  Joaquim Grivé Busquets;  
Pere Teixidor Soler 

7 t. 
Pere Grivé Teixidor;  

Joaquim Grivé Busquets;  
Pere Teixidor Soler 

Dimecres 8 v Pepita Castany i difunts de la seva família 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Maria Dolors Malagelada 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada B.; Salvador Esparch i Mª Te-

resa Buch; Jacint Gratacós i Enriqueta Boix 
 7 t. 

Joaquim Camós; 
Família  Costabella Casadevall  

Diumenge  

10 m. 
Int. Particular;  Maria Cos Dillet; Lluís Busquets, Ma-
ria Noguer i Joan Busquets Noguer; Josep Serrat Ros 

Comunitat Parroquial 11 m 
12 Acció de gràcies; Lluís i Rafel Juncà i Teresa LLurba 

8 v. Comunitat Parroquial  

FESTA DE SANT CRISTÒFOL: El dia 10 de juliol, dissabte, s’escau 

la festa de Sant Cristòfol, patró dels mecànics i conductors.  Aquell 

dia, a 2/4 de 12, a Santa Maria, hi haurà la missa, com de costum, i en 

aquesta celebració pregarem per la Carmeta Teixidor.  


