
 Diumenge passat a l'Evangeli deixàvem a Jesús al seu poble de Natzaret i veiem com no era ben 

rebut pels seus veïns i coneguts. Avui el fragment d'Evangelis que hem escoltat ens explica que 

malgrat el fracàs, Jesús continua anunciant el Regne i predicant. I dins aquesta activitat el que fa 

avui Jesús és enviar als seus deixebles, aquells a qui primer ha cridat i escollit. A què els envia? A 

continuar fent allò que Jesús ha vingut fent des del seu inici de l'activitat pública: els envia a predi-

car i a curar. Quines condicions posa Jesús als seus enviats? Els envia de dos en dos. En l'antiguitat 

els fits importants eren confirmats almenys per dos testimonis. El fes d'anar de dos en 

dos, és també per accentuar el sentit comunitari de la missió que Jesús els confia. Una altra caracte-

rística que demana als enviats és la sobrietat, "sense bossa ni sarró, només amb un bastó i calçat i 

amb una sola túnica". És una manera d'anunciar, amb l'exemple, que Déu és provident i mai aban-

dona els seus i que el valor d'allò que prediquen està molt per sobre de tota mena de riquesa. 

 A nosaltres ens toca continuar la tasca que Jesús va encarregar als seus deixebles. I la manera de 

fer-ho i les condicions són ben vàlides llavors i ara. Nosaltres som missatgers de Jesús. Si Déu ens 

ha escollit de manera gratuïta també hi ha d'haver gratuïtat per part nostre. Això voldrà dir fer les 

coses sense interessos personals i sense cap afany de treure'n un profit personal. No es tracta de fer 

oses extraordinàries, sinó quedes de la senzillesa procurar escampar per on passem, el perfum de 

l'Evangeli de Jesús. Des de la nostra situació complirem l'encàrrec de Jesús si som persones de pau 

que procuren la bona entesa amb tothom, procurant sempre fer el bé, estimant i essent llum com 

Jesús. 

 Jesús dóna poder els seus deixebles per treure mals esperits i per curar. A nosaltres Jesús ens 

envia a treure el pessimisme, les pors i els desànims que trobem a prop nostre. Amb la nostra esti-

mació i atenció als altres podem ajudar a superar la malaltia del desencís, de la soledat, de sentir-se 

abandonat. Es tracta d'ajudar a buscar el costat positiu de les coses i ajudar a superar situacions de 

dolor i de tristesa.  

 A la primera lectura hem vist com el profeta Amós no es considera pas un profeta oficial, però es 

considera enviat per Déu. Déu també compta amb nosaltres. En quin aspecte podem créixer en el 

seguiment de Jesús? 
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I SI NO SOM EFICIENTS? 
Avui tenim una paraula de les quals no podem pres-

cindir: l'eficiència. Sembla que va néixer en àmbits 
tècnics, per referir-se a màquines i coses així. Es par-
lava de l'eficiència d'un motor, per exemple. Però 

aquest terme s'ha anat estenent i ja s'usa per a parlar 
de medicines, de mesures econòmiques, de projectes 

educatius, d'equips de futbol… fins i tot es parla de 
persones eficients. El que hi ha darrere d'aquest con-
cepte és important. Es tracta de veure quins objectius 

complim, quins resultats s'obtenen i a canvi de quins 
recursos. 

En les nostres cultures occidentals l'eficiència és un 
valor, i no hi ha dubte que ens ajuda a progressar. 
Però també sembla que pot ser sa trencar de tant en 

tant, deixar això a un costat i ser ineficient. Perquè 
potser moltes coses importants de la vida són un des-
astre des del punt de vista de l'eficiència: com recórrer 

centenars de quilòmetres per a veure a un amic per 
una estona, passar-nos una setmana d'exercicis espi-

rituals, invertir anys d'esforç a educar al teu fill, dedi-
car hores a preparar una obra de teatre sabent que no 
tirarà endavant, plantar un arbre en un bosc pel qual 

no passarà ningú…. 
Quines més coses importants són ineficients? 

Javi Montes, sj (https://pastoralsj.org/) 

 

 FESTA DE LA  

MARE DE DÉU DEL CARME 

La Mare de Déu del Carme és 
una de les diverses advocacions 
de la Mare de Déu. La seva de-
nominació procedeix del Mont 
Carmel, a Israel, un nom que 
deriva de la paraula Karmel o Al
-Karem i que es podria traduir 
com 'jardí'. Hi ha avui en actiu 
ordes religiosos  carmelites   re-
partits   per  tot el món –mascu-
lins i femenins–, els quals giren 
entorn d'aquesta figura mariana. 
El divendres, 16 de juliol,   
al Monestir de  Les Carmelites 
de Banyoles. 
 MATÍ:  Missa a les 8 
 TARDA: 
2/4 de 6: Vespres cantades 
A les 6: Rosari i trisagi Carmelità 

A les 7: Missa  
Seguidament s'imposarà l'esca-
pulari  Carmelità.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mont_Carmel
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mont_Carmel
https://ca.wikipedia.org/wiki/Israel
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carmelites
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mare_de_D%C3%A9u
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Dimarts, 13 de juliol:  A 2/4 de 9 del vespre, al despatx 
parroquial de Santa Maria, trobada del grup de catequistes 
per reflexionar sobre l’Evangeli del diumenge següent. 
DIMECRES: A Sant Pere, de les sis a les set de la tarda, 
VETLLA DE PREGÀRIA amb exposició del Santíssim. 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Valeria Clemente Xaudiera 
  

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Montserrat Angelats Juncà, de 92 anys 
 

Dilluns 8 v Joan Pujol Serrat; Tots els difunts;   7 t. Joaquim Camós; Josep Costa 

Dimarts 8 v Necessitats d’una família  7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Margarida Suñer 7 t. Ànimes   

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

Divendres 8 v 
Carme Birulés Bahí; Carme Vila;  

Miquel Bustins i Carme Roura; Joan Mª Surribas;  
Carme Teixidor Casadevall 

7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Francesc i Teresa Llobera; Salvador Palmada 
Busquets; Francisqueta Ramió i Jaume Molas 

 7 t. 
Joaquim Camós; 

  

Diumenge  

10 m. Intenció Particular; Família Serret Ros 

Carme Solà i Família 11 m 12 

En acció de gràcies: Carme Palomeras i Dolors Vila; 
Carme Comalat R.; Francesc i Josep Sitjà i Carme Co-
mas; Anna Mª Colomer S.; Carme i Maria Sarquella ; 

Carme Vilarrubias  A.; Nuria Planellas Clotas;   
Gna. Custodia. 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 12 al  18 de juliol de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Santa Maria, deixeble 
Santa Maria, deixeble fidel del Fill de les teves entranyes, ensenya’ns el camí del deixeble 
perquè deixem petjades del Regne de Déu a la terra que habitem. 
Santa Maria, deixeble fidel del Fill de les teves entranyes, 
ensenya’ns a escoltar el misteri ocult en la paraula de Déu que ens envolta, 
per tal que visquem alimentant-nos de Paraula de Déu, i no sols de paraules d’home. 
Santa Maria, deixeble fidel del Fill de les teves entranyes, ensenya’ns a ser deixebles fidels. 

FLEXIBILITAT 
El deixeble va anar a visitar el mestre en el moment de la mort 

- Deixa'm en herència una mica de la teva saviesa - li va demanar. 

El savi va obrir la boca i va demanar al jove que se la mirés per dins i va dir: 

- Tinc llengua? 

- Segur - va respondre el deixeble 

- I les dents, tinc encara dents? 

- No - va replicar el deixeble -. No veig les dents. 

- I saps per què la llengua dura més que les dents? Perquè és flexible. Les dents, en canvi, 

cauen abans perquè són dures i inflexibles. Així que acabes d'aprendre l'únic que val la pena 

aprendre. 

Bruno Ferrero 


