
 Diumenge passat a l'Evangeli Jesús enviava als seus deixebles, de dos en dos, a curar i a predicar. 

Els apòstols, un cop han acomplert l'encàrrec de Jesús, tornen al seu voltant, per compartir l'experi-

ència que han tingut. Per això avui Jesús els convida a uns moments de repòs i descans. Jesús es 

preocupa de l'aspecte humà dels seus apòstols per això els ofereix descansar per tal de refer les se-

ves forces i posar en ordre les idees. Les estones de silenci i de tranquil·litat ajuden a trobar l'har-

monia interna en les persones. És bo fer-se aquesta reflexió durant aquests dies que per molta gent 

són dies de repòs i de descans. Les vacances poden ser uns dies per trobar, o recuperar, aquesta 

harmonia interna, en l'àmbit personal i familiar, que prou tots necessitem. 

 Un altre aspecte de l'Evangeli d'avui en el qual ens podem fixar, és la reacció de la gent davant 

de Jesús i com actua Jesús quan veu el comportament dels seus seguidors. Quan Jesús, amb els 

apòstols, volen descansar i es retiren, la gent no els deixa i fan mans i mànigues per apropar-se a 

Jesús. Nosaltres tenim aquest interès, com aquella gent, d'acostar-nos a Jesús, d'escoltar el que diu i 

seguir-lo? Com reacciona Jesús? Jesús en té compassió, es deixa guiar per la misericòrdia, es fa pro-

per i es posa a ensenyar. 

 Llavors l'Evangeli ens explica el motiu de la reacció de Jesús: "perquè eren com ovelles sense pas-

tor". I aquí empalma amb la imatge de la primera lectura i del Salm. Al llarg de tota la Bíblia sovint 

hi trobem la imatge del pastor i el ramat: Israel és el ramat, Déu és el pastor. Jesús també s'aplica a 

Ell la mateixa imatge. A la primera lectura el profeta Jeremies es queixa dels pastors que perden i 

dispersen les ovelles i anuncia que Déu enviarà un bon pastor que tingui cura de les seves ovelles. 

Aquest bon pastor és del que ens parla el Salm: el Senyor és el nostre bon pastor, que ens fa descan-

sar, que ens mena vora l'aigua i que sempre ens guia per camins segurs. És de la gent que el segueix 

avui que Jesús se'n compadeix perquè són com ovelles sense pastor. 

  Que aquesta Eucaristia ens ajudi a apropar-nos a jesús, que ens ajudi a refer les nostres forces i 

que sigui Ell qui guiï la nostra vida, talment un pastor condueix el seu ramat. 

Llac de Galilea, juliol 2019 
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18 i 25 de juliol de 2021 

Aquesta publicació tornarà 

a sortir el dia 1 d’Agost 

PREGÀRIA EN TEMPS DE VACANCES 
 Senyor, Déu nostre, vetlleu pels que prenen el camí: 

 que arribin sense contrarietats al final del seu viatge.  

Que aquest temps de vacances sigui per a tots nosaltres  

un moment de relaxació, descans, pau!  

Sigueu per nosaltres, Senyor,  

l'Amic que trobem als nostres camins,  

qui ens acompanya i ens guia.  

Doneu-nos el bon temps  

i el sol que ens reposa les forces  

i que ens donen ganes de viure.  

Doneu-nos una alegria senzilla i veritable  

per trobar-nos amb la família i els amics.  

Ajudeu-nos a acollir aquells amb qui ens trobarem 

per donar-los una ombra quan el sol crema massa,  

per obrir-los la porta quan la pluja  

i la tempesta els sorprenguin,  

compartir el nostre pa i amistat  

quan es trobin sols i desemparats.  

Senyor, Déu nostre, vetlleu encara per nosaltres  

quan prenguem  el camí de  tornada:  

que tinguem l'alegria de retrobar-nos per conviure un nou any,  

una nova etapa en el camí cap a la salvació.  
“Prières pour les jours incontournables” Éditions du Signe, 2001  

¿TANCAT PER VACANCES? 

Doncs resulta que Déu no tanca per vacan-

ces. Encara sort. I és que, tot i que, almenys 

en algunes latituds, ara comenci l'estiu i can-

viem d'activitat, de ritme, i toqui frenar i pot-

ser descansar, les coses de Déu no s'inter-

rompen. Segueix la fe, i l'amor. Segueix el 

Regne, i la pau, el perdó, i la Vida. I així ha 

de ser ...... 

FESTA DEL CARRER 

SANT MARTIRIÀ 

El primer diumenge d’agost, 

dia 1, els veïns del Carrer Sant 

Martirià celebren la seva festa 

de barri.  A les 12 del migdia, 

a Santa Maria dels Turers com 

cada any,  hi haurà la celebra-

ció de la Missa, tot pregant 

pels difunts del barri que ens 

han deixat recentment 

Laguardia (Araba) 
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En les misses del 19 al  25 de juliol  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Divendres, 30 de juliol:  Festa dels  Sants Abdon i 
Senen. A les 8 del vespre, a Santa Maria dels Turers es 
farà la missa dels Sants tot pregant pels difunts de-
vots del Terme de Banyoles.  

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Montserrat Planagumà Teixidor, de 98 anys 
Isabel Zamudio  Gerena, de 87 anys 
Miquel Pagès Prat, de 88 anys 

Dilluns 8 v Necessitats d’una família; Tots els difunts;   7 t. Domingo Martí (Aniv.) 

Dimarts 8 v Margarita Suñer i Margarita Buixeda 7 t. Ànimes 

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

Dijous 8 v Família Robert Soler  i Ribas Vilà 7 t. Ànimes 

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

Dissabte 8 v Salvador Palmada Busquets;  Jaume Serramitjana  7 t. Jaume Rustullet 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;   Anna Maria Saubí Gironès  
Pere Pagès Garcia i  

Jovita Heras 
11 m 12 En acció de gràcies 

8 v. Comunitat Parroquial  

Dilluns 8 v Necessitats d’una família ; Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

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

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

Dijous 8 v Necessitats d’una família;  7 t. Ànimes 

Divendres 8 v 
Pepita Castany i difunts de la seva família 

Difunts devots de S. Abdon i Senen 
7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets;  

Gna Custodia Pájaro 
 7 t. 

Comunitat Parroquial 
  

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;   

Comunitat Parroquial 11 m 12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 26 de juliol al  primer d’agost de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

QUALSEVOL HOME ÉS UN POBRE HOME 

Dos jueus, un de pobre i un de ric, esperaven en la consulta d'un famós rabí. El ric fou 
rebut primer i la visita durà més d'una hora. El pobre rebut després, fou despatxat en 

pocs minuts. 
- Això és injust - digué mentre sortia 
- Beneit! - respongué el rabí - De seguida que tu has entrat he vist que ets un home po-

bre, en canvi he necessitat una hora per descobrir que aquell és més pobre que tu. 
Qualsevol home, pel sol fet de ser home, és un pobre home. I alguns són tan pobres que 
fins i tot tenen diners. 

La pobresa és un veritable tresor, i no és cara. 
“Pessics. Humor i saviesa orientals” (Ed. Claret) Recopilació i comentaris de Joan Aragonès 


