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Jesús ja porta un temps predicant, acompanyat per uns quants deixebles. Entre
els oients de Jesús hi ha qui en desconfia, hi ha gent que no té cap interès en
Jesús i inclús hi ha qui s’hi oposa. Però al costat d’això hi ha qui accepta a Jesús:
uns per revelació (el Pare ho ha revelat als senzills) i d’altres perquè se senten
cansats i afeixugats i troben repòs en Jesús. Això és el que ens explica l’Evangeli.
El Déu de Jesús sols pot ser acceptat per la gent senzilla i sense prejudicis. Els
creguts, els savis, els carregats de supèrbia, no necessiten Jesús, ells ja tenen
capacitat per crear-ser els seus propis Déus. El senzill és aquell que sap copsar les
coses de Déu, aquell que és capaç d’escoltar Déu. Els petits, dels que parla
l'Evangeli són els qui no tenen poder, els que no tenen veu.
«Veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats ... que jo sóc benèvol i humil
de cor». Ser benèvol i humil de cor no vol pas dir feblesa, manca de personalitat
o com si tingués poca empenta. La bondat i la humilitat estan ben lluny de tot
això. Cadascun de nosaltres, amb esforç i constància, cal que anem procurant
créixer en bondat i humilitat durant tota la nostra vida. Aconseguir-ho és tot un
camí. La humilitat és vèncer-se a un mateix. Recordem que Jesús diu: «Feliços els
humils».
La segona lectura ens deia:»si complim la voluntat de Déu, el seu Esperit habitarà
en nosaltres». La llum i la força de l'esperit ens ajuden a créixer davant les
dificultats i d’aquesta manera no ens enfonsem. No és que Jesús ens tregui les
càrregues o les dificultats, sinó que Ell sempre està al nostre costat i amb Ell, les
càrregues esdevenen més lleugeres. I tot això sols ho entendre i acceptarem des
d’un cor humil i senzill.

5 de juliol de 2020
PREGO PER TU
«Tu que tens connexió directa, si us plau resa per mi i a
veure si Déu ens ajuda». És una frase que em diuen
habitualment, pensant que per ser jesuïta, Déu em
farà més cas. És clar, un se sent poc poderós, i es
queda pensant en la confiança que té la gent en la
meva pregària i en com aquesta pot ajudar a les
persones que m'ho demanen. El problema és no
entendre bé el que realment volen dir quan algú et
demana que resis per ell. Pensem instintivament que
volem que Déu faci que aprovi aquest examen, que
trobi xicot o xicota, o que es curi d’aquesta malaltia
que acaben de diagnosticar a un familiar.
Al cap i a la fi, convertim a Déu en un ésser que actua
indiscriminadament davant del món. Igual que ens
podem enfadar amb Ell quan les coses no van tan bé o
em passa alguna desgràcia, resar per algú no pot ser
una crida a que els miracles apareguin sense més ni
més.
Jo, he optat per una altra cosa. Resar per algú és
posar-lo davant de Déu, portar-lo a la meva pregària,
al meu cor, perquè sigui Déu, i no jo, el que faci el que
vulgui. Resar per algú és dir-li que forma part de la
meva vida, que l’aprecio i vull que Déu estigui a prop
d'Ell. I es tracta de fe, de confiança, no de màgia ni
solucions estranyes. Cal estudiar, anar al metge, fer tot
el que nosaltres puguem; i és imprescindible acabar
posant-lo en mans de Déu, perquè com diria sant
Ignasi: «Actua com si tot depengués de tu, sabent que en
realitat tot depèn de Déu». Gràcies i prego per tu.
(Borja Riestra, sj https://pastoralsj.org/)

FESTA DE SANT CRISTÒFOL

Dissabte 11 de juliol celebració de la festa de S. Cristòfol,
patró dels mecànics i transportistes. A 2/4 de 12, a l’església de
Santa Maria, hi haurà l’ofici en honor del san t, tot donant-li

gràcies i pregant per la Carme Teixidor i pels que ens han
deixat darrerament.

GRÀCIES PER AQUEST
DIA QUE S’ACABA
Gràcies d'aquest dia que s'acaba,
gràcies d'aquesta nit
que comença.
Avui hi ha gent que ha patit,
Pare, dóna'ls un cop de mà.
Avui jo no he estat allò que
hauria d'haver estat.
Feu-me millor, Déu meu.
Menys exigent amb els altres,
més pacient, més fort,
més veritable
amb les meves paraules,
més actiu amb els meus treballs,
més rialler també,
i que demà sigui
més ferm que avui.
Gràcies d'aquest dia que s'acaba,
gràcies d'aquesta nit
que comença.

Dimarts: a 2/4 de 9 del vespre, a l’Església Parroquial
de Santa Maria trobada de pares i mares dels nens i les
nenes de la primera comunió d’aquest curs.
Divendres. A Santa Maria en la Missa de les 8 del
vespre, i a Sant Pere a la de les 7 de la tarda, pregarem
per totes aquelles persones que ens han deixat durant el
passat mes de juny.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Ana Josefa Jordan Ortega, de 76 anys
Angel Chacón Martínez, de 76 anys

ET DEIXARÉ UNS PARES
Et deixaré per un temps uns pares perquè els
estimis mentre estiguin vius, podran ser deu,
vint, trenta anys o més, fins que els cridi. Et
pregunto: podràs tenir cura d'ells?
Vull que aprenguis a viure amb ells, els he
buscat un fill i t'he escollit a tu. No t'ofereixo que
es quedaran amb tu per sempre, només te'ls
deixo.
Ells et donaran tendresa i et donaran alegria. El
dia que els cridi no ploraràs ni m'odiaràs, perquè
els torno a Mi. La seva absència corporal
quedarà compensada per l'amor i pels molts i
agradables records.
Tinguis present que si quelcom t'entristeix, que
si el dolor et fereix algun dia, la teva pena és
meva i així, amb tot això, el teu dol serà més
suportable i hauràs de dir amb agraïda
humilitat:
FACIS, SENYOR, LA TEVA VOLUNTAT!

PREGÀRIA
DE CHARLES DE FOUCAULD
Pare, em poso a les teves mans.
Fes de mi el que vulguis.
Sigui el que sigui, et dono les gràcies.
Estic disposat a tot.
Ho accepto tot,
sempre que la teva voluntat
es compleixi en mi
i en totes les teves criatures.
No desitjo altra cosa, Déu meu.
Poso la meva ànima a les teves mans,
te la dono, Déu meu,
amb tot l'amor del meu cor,
perquè t'estimo
i m’és una necessitat d’amor donar-me,
posar-me a les teves mans sense reserves,
amb una confiança infinita,
perquè tu ets el meu Pare.

En les misses del 6 al12 de juliol de 2020 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Família Butiñà

7t

Ànimes

Dimarts

8v

Catalina Teixidor; Antoni Hostench

7t

Ànimes

Dimecres

8v

Teresina Padrès; Tomàs Camós i Clara Alsina

7t

Ànimes

Dijous

8v

Difunts Gibert Torras

7t

Ànimes

Divendres

8v

Difunts del mes de juny

7t

Difunts del mes de juny

Dissabte

8v

Comunitat Parroquial

7t

Comunitat Parroquial

10

Intenció particular; Mercè Angelats Vilarnau;
Enriqueta Ramió Juanola i Antoni Riera Davall;
Família Ramió Juanola;

11 m

Comunitat Parroquial

Diumenge

12

Comunitat Parroquial

8v

Comunitat Parroquial

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

