
La primera lectura ens ha presentat la situació del profeta Elies, en un moment concret de la seva 

vida. Les penses per les quals passa el profeta i les seves reaccions, salvant les distàncies, tenen 

moltes coses en comú amb la situació que vivim nosaltres, mentre fem camí per aquest món. Eli-

es ha hagut de fugir i es troba al desert. Tot va en contra d'Elies: la reina Jezabel que el persegueix 

i l'hostilitat de la mateixa natura. Elies es troba sol, abandonat, cansat. N'està tan tip de tot que 

arriba a dir: "Ja n'hi ha prou, Senyor". Malgrat totes les penúries, a Elies li queda la fe en Déu, en-

cara que no hi acabi de confiar. Elies descobreix els seus límits. Es creu superior als altres perquè 

ha estat cridat per Déu, però s'adona que és limitat i passa per dificultats com els altres. Déu li ha 

confiat una missió, però aquest encàrrec a Elies el depassa i té la impressió que no se'n sortirà. 

S'asseu amb el convenciment que Déu no el deixarà pas morir. Déu li prepara un pa i li proporci-

ona aigua. Elies menja i beu i un cop refet per l'aliment emprèn al camí i així pot arribar a la 

muntanya de Déu. Déu sempre dóna una resposta. Cal estar atents, cal tenir paciència i apartar-

hi quelcom de nosaltres mateixos. Aquesta situació i aquest camí d'Elies és, d'alguna manera el 

nostre propi camí. 

A l'Evangeli Jesús se'ns ofereix com "el pa viu baixat del cel". Jesús és l'aliment de la vertadera vida. 

El pa que ofereix Jesús ve a ser el pa i l'aigua que donà força a Elies i que li permeté continuar el 

camí. En tot el text de l'Evangeli hi ha tres elements que s'hi combinen: el pa, la fe i la vida. Si 

mengem el pa, que suposa la fe en Jesús, trobarem la vida de veritat. Així com nosaltres regular-

ment hem d'alimentar el nostre organisme perquè visqui, també hem d'alimentar la nostra fe, la 

nostra bondat, la nostra solidaritat, les nostres ganes de seguir a Jesús. Jesús se'ns ofereix Ell ma-

teix per ser el nostre aliment que ens ajuda a créixer, aliment que ens dóna vida. No siguem cris-

tians raquítics, desnodrits i denerits. Alimentem-nos de Jesús: "Qui menja d'aquest pa viurà", ens 

ha dit Jesús. 

En aquesta Eucaristia diguem-li a Jesús: Gràcies per l'Eucaristia, gràcies per poder combregar, per 

alimentar-nos del pa del cel que en fa experimentar l'amor de Déu. 

El Sinaí 
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1 i 8 d’agost de 2021 

Aquesta publicació tornarà 

a sortir el dia 15 d’Agost 

CONVIDATS A LA TAULA DE DÉU 

Hi havia tres personatges asseguts al voltant d'una taula i al mig 

hi havia una copa. Hi podem veure les tres persones divines. El 

Pare situat a l'esquerra. A sobre seu hi ha una casa on ell 

ens  espera. Al mig hi ha Jesús, el Fill de Déu fet home. 

Al darrere d'ell, un arbre ple de fulles ens recorda la creu. La 

seva fusta verda, signe de la resurrecció. A la dreta, sobre l'Espe-

rit Sant, les roques del desert ens inviten a la soledat, lloc on po-

dem trobar-nos amb Déu. Jesús, al mig, mira al seu pare. "Qui 

m'ha vist a mi ha vist el Pare", deia. L'ha mirat de tal manera que 

esdevé semblant a ell. El Pare es gira vers l'Esperit Sant per envi-

ar-lo a la terra. I l'Esperit gira els ulls vers la taula, com per dir; 

"Vine a seure, comparteix amb nosaltres la copa de la Vida" 

És una perspectiva invertida. Com més un s'acosta al misteri de Déu, més sembla allunyar-se. Totes les lí-

nies del quadre convergeixen vers aquell que mira la icona, com si fos ell el centre de l'escena, esperat per 

sopar. Déu té sempre la taula a punt! Nosaltres som els invitats. El quart cantó de la taula és buit. Cada ve-

gada que nosaltres escollim d'estimar-nos els uns als altres com Jesús ens estima, ens asseiem en aquesta 

taula parada per nosaltres des de sempre i per sempre.  

Charles Delhez “Si je vous contais la foi” P. 107 

FANG ENAMORAT 

Som fang, atuells fets d'argila fràgil. Som limitats, però tam-

bé som capaços d'estimar, i aquí hi ha el miracle. Perquè amb 

això som capaços de tot. De viure amb passió i amb alegria. 

D’anhelar, somiar i transformar les coses. De convertir la nos-

tra feblesa en una fortalesa per aquest amor que tot ho trans-

forma. Som fang, sí, però podem ser reflex del terrissaire que 

fa de cada un de nosaltres una peça única i magnífica. Som 

fang, sí, però fang enamorat ....            https://pastoralsj.org/ 

15 D’AGOST,  

L’ASSUMPCIÓ DE MARIA 

Enguany s’escau en diumenge. 

A Santa Maria, a les 12, hi 

haurà l’Ofici de festa Major, 

amb la participació de “Les 

veus de l’Estany”.  

Aquell dia, la col·lecta de les 

misses celebrades a BANYO-

LES, es destinarà a CÀRITAS 

DEL PLA DE L’ESTANY.  

Els sobres per la col·lecta desti-

nada a Càritas ja els trobareu 

aquell dia a les esglésies. 



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  
 

En les misses del 1 al  8 d’agost  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Thiago Valencia Giraido 
Mateo Valencia Giraido 
 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Carme Gratacós Font, de 99 anys 
Joaquima Ferrer Graboleda, de 85 anys 
Maria del Carme Torrent Almar, de 93 anys 
 

Dilluns 8 v Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Josep Pinatella  7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Salvador Palmada Busquets;  Antoni Hostench  7 t. Família Costabella Surroca 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;    

Comunitat Parroquial 11 m 12 Xicu i Neus Bustins; Família Ginestera Carbó  

8 v. Difunts Sarquella Comerma 

Dilluns 8 v Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Joan Pagès 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Difunts del mes de juliol 7 t. Difunts mes de juliol 

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets;  

Jordi Noguer Surroca i Maria Noguer Surroca 
 7 t. 

Comunitat Parroquial 
  

Diumenge  

10 m. 

Intenció Particular; Sebastià Rigau i Joaquima Pararols; 
Maria Cos Dillet; Amadeu Heras i Laura Geli; Lluís 
Busquets, Joan Busquets i Maria Noguer Surroca;   

Joaquim Tarafa José i Carme Riera Pujol 

Comunitat Parroquial 11 m 

12 

Pepita Castany i família;  Maria Ferrer Bardella; Maria 
Hereu Avellana; Maria Busquets, Maria Pagès i Maria 

Reixach; Maria Carme, Montserrat i Quimet; Maria 
Colomer B.; Montserrat, Siseta, Maria Colomer Butiñà, 

Anna Maria Colomer S.;  

8 v. Difunts Sarquella Comerma 

En les misses del 9 al  15 d’agost de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

ENSENYA’M COM BUSCAR-TE 

Senyor Déu, ensenya'm on i com buscar-te,  

on i com trobar-te… 

Tu ets el meu Déu, tu ets el meu Senyor, i jo mai t'he vist. 

Tu m'has modelat i m'has remodelat, 

i m'has donat totes les coses bones que posseeixo, 

i encara no et conec… 

Ensenya'm com buscar-te… 

perquè jo no sé buscar-te si tu no m'ensenyes, 

ni trobar-te si tu mateix no et presentes a mi. 

Que et busqui en el meu desig,  

que et desitgi en la meva recerca. 

que et busqui estimant-te i que t'estimi quan et trobi. 
Sant Anselm de Canterbury 


