
Les lectures d’avui ens parlen de la crida que Déu fa a les persones, allò que en diem vocació. La primera lec-

tura es refereix al profeta Isaïes, a la segona Sant Pau ens explica la seva crida i finalment l’Evangeli ens nar-

ra com els primers deixebles, i sobretot Pere, són convidats per Jesús a seguir-lo. La descripció que ens pre-

senta l’escena de l’Evangeli és preciosa: uns professionals de la pesca, Pere i els seus companys, tornen a la 

riba, fracassats, sense haver pescat res, després de tota una nit de treball. Jesús, que professionalment mai 

ha estat pescador, es posa a donar lliçons a Pere: “caleu les xarxes per pescar”.  Pere fa cas a Jesús: tira les 

xarxes de nou perquè es fia plenament de Jesús. Deixar-nos portar, escoltar el consell d’un altre sempre és 

signe de saviesa. Pere accepta la paraula de Jesús un cop ha comprovat la seva incapacitat. Tota crida, tota 

vocació serveix per conèixer millor a Jesús.  

Comparem la crida que fa Déu a Isaïes (Primera lectura) amb la que fa Jesús a Pere i als seus companys 

(Evangeli). Déu crida a Isaïes en un entorn Sagrat, mentre Jesús crida a Pere estant a la basca, en la feina de 

cada dia. A Isaïes qui el cria és el Déu Sant i Majestuós i a Pere el crida Jesús, que es presenta com un de 

nosaltres. La reacció inicial dels dos, en escoltar la crida, és de sentir-se pecadors: “Ai de mi, estic per-

dut” (Isaïes); “Allunyeu-vos de mi que sóc un pecador” (Pere). Per tal de respondre a la missió que se li encar-

rega a Isaïes li purifiquen els llavis i Pere ho deixa tot per seguir a Jesús. La missió que se li encarrega a Isaï-

es és la d’anunciar el missatge de Déu. A Pere i als seus companys els encarrega la missió de ser pescadors 

d’home. Aquesta expressió vol dir treure els que estan en perill greu, fer sortir a la llum els que viuen en la 

foscor de l’abisme. Finalment, la resposta que donen els cridats és d’una disponibilitat total: “Aquí em tení-

eu, envieu-m’hi” (Isaïes) “Ho deixaren tot i se n’anaren amb Ell” (Els apòstols). 

La segona lectura ens explica com Pau va ser cridat. Pau no va seguir a Jesús des de bon principi. Primer va 

“perseguir l’Església de Déu”, com ell mateix manifesta. Però la seva vida va fer un tomb i Pau reconeix que 

això és gràcia de Déu, que s’ha produït no pas per mèrit seu. També detalla Pau que en aquest canvi de 

rumb de la seva vida no va anar a les seves, al seu aire, sinó que va consultar, va escoltar i es va deixar guiar 

per altres, per aquells que segueixen a Jesús des del seu primer moment.  

En aquesta Eucaristia: escoltem la crida que Déu ens fa a seguir-lo, i amb la mateixa disponibilitat d’Isaïes 

diguem-li: “aquí em teniu, envieu-m’hi” i que com els apòstols  prenem la mateixa decisió seva “ho deixaren 

tot i se n’anaren amb Jesús”.   
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6 de febrer de 2022 
APORTACIONS PEL SÍNODE 

A Santa Maria dels Turers, els dies 27 al vespre i 29 a la tarda, es varen reunir un total de  35 
persones per reflexionar sobre les propostes del Sínode. Aquí hi han les aportacions: 
1. Quines experiències tinc d’aquest “caminar junts” a la meva comunitat? 
El fet que Déu, Crist, formi part de la nostra vida quotidiana, hi tingui un lloc privilegiat, ja és 
una experiència de fe que ens ajuda a viure el dia a dia, els petits moments de la jornada d’una 
manera especial, amb un tret distintiu, el tret de ser com el Mestre, seguint els seus passos i 
ensenyaments, fent de la seva Vida la nostra vida. 
També són experiències de fe, totes les activitats que es fan entorn de la parròquia: celebracions 
litúrgiques, catequesi, misses familiars, Càritas, Frater, hospitalitat de Lourdes, grups de joves, 
estudi d’evangeli... en les quals tothom hi pot participar sense sentir-se qüestionat. 
El fet que l’església sigui més oberta, el laic tingui un paper important, fa que participi i s’impli-
qui més en la vida de l’església, s’hi senti més acollit, acompanyat i trobi en la comunitat matei-
xa, un espai on es sent escoltat, amb la llibertat plena de poder parlar, compartir, dialogar i re-
flexionar sobre la mateixa fe i altres temes de fons que ajuden a augmentar-la. 
La família, per a tots, ha tingut un pes important perquè poguéssim viure aquestes experiències 
i ens ha fet descobrir la importància de caminar junts, de sentir-nos més protegits i ajudats per 
anar creixent en la nostra fe, i sentir veritablement que la fe és la que ens aguanta sempre i 
l’Esperit és el qui ens dóna la força diàriament. Sobretot el sentim més present en els moments 
difícils i complicats de la nostra vida. 
2. Com les valoro? 
Totes aquestes experiències de fe, aquest caminar junts en l’església, es valoren molt positiva-
ment. Es valoren des de la joia i l’agraïment pel fet caminem plegats: laics, religiosos, mossens, 
consagrats i tota la comunitat. Ens afavoreixen i enriqueixen a nivell personal i comunitari. Ens 
donen empenta i ànim per continuar lluitant i aportant els dons que cadascun tenim per a què 
l’església sigui encara més oberta i es vagi adaptant a les noves situacions que avui van naixent 
en el poble del Crist. Cal que hi sapiguem estar a l’alçada, donant resposta a tantes necessitats 
i sobretot la sapiguem mantenir com una església acollidora, dialogant i viva. 
3. Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el nostre caminar Junts? 
Més formació, trobades per compartir vivències, inquietuds, 
per alimentar la nostra fe i fer-la créixer més i més, per no 
desanimar-nos i perquè puguem donar resposta als desafia-
ments del món actual. Si no alimentem la nostra vida amb la 
pregària, amb l’eucaristia poc serem homes i dones d’espe-
rança. Es convida a fer èmfasi en allò que és essencial en 
l’Església deixant de banda la sumptuositat i la parafernàlia 
i posant accent en les persones i en les seves necessitats. 
Ens convida a ser testimonis de bondat, de veritat, d’amor ...  
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MISSA PELS DIFUNTS DEL MES DE GENER 
Divendres, 11 de febrer,  a Sant Pere a les 7 i a Santa Maria a 
2/4 de 8 del vespre es celebrarà la Missa pregant per totes les 
persones que ens han deixat al llarg del passat mes de gener 
MANS UNIDES, Campanya contra la Fam: Diumenge vinent 
es farà a totes les esglésies la col·lecta que va destinada a 
MANS UNIDES, entitat que finança projectes de desenvolupa-
ment al tercer món.  
Hospitalitat de Lourdes: diumenge que ve, a la missa de les 
12, a Santa Maria pregarem pel col·laboradors, malats i difunts 
de l’Hospitalitat de Lourdes. 

En les misses del 7 al 13 de febrer de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7 t. Josep Coll Estany 7,30 v Antoni Hostench; Tots els difunts;    

Dimarts 7,30 v Pels difunts;  7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30 v 
Difunts Família Alvarez Octavio de Toledo;  

Maria Rosa 
7 t. Ànimes 

Dijous 7,30 v Quim Soler Mir (Aniv.) 7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v 
Família Torras Olivas; 

Difunts del mes de gener 
7 t. Difunts del mes de gener 

Dissabte 8 v Pes Fidels Difunts  7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;  Gna. Assumpció;  

Miquel Martínez Díaz 

11 m. 
Dolors Trias;  

Carme Solà (Aniv.) i Família 12 
Francisco Duran Montaña; Malalts i Difunts  de  
l'Hospitalitat; Lluís i Rafel Juncà i Teresa LLurba 

8 v. Comunitat Parroquial  

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Jaume Trullàs Coll, de 81 anys 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Avui segueixes convidant a seguir-te, Senyor,  
i no deixa de meravellar-nos la delicada relació  
que estableixes amb cadascun de nosaltres davant la invitació  
a seguir construint amb Tu el regne. 
Artesà de les relacions humanes, ens coneixes i ens tractes  
de manera personalitzada al ritme i necessitat de les nostres vides. 
Gràcies perquè amb Tu, sols amb Tu, ens adonem que presentar-nos  
tal com som pot encongir-nos el cor i fer-nos creure que no som dignes. 
Així com ho va sentir Simó Pere quan es va veure amb la barca plena de peixos 
i es reconegué pecador davant la teva grandesa. 
Però en reconèixer-nos de veritat a nosaltres mateixos aprendrem a estimar-nos  
i serem capaços de conèixer i estimar els altres. Aquesta és la vocació a la qual ens crides. 
No ens estalvia l'esforç de bregar amb les xarxes, però és promesa d'una alegria profunda i compartida 
que ens canvia la mirada i transforma la vida en una de més humana i digna.  
 Aquí ens teniu, Senyor, pecadors, potser indignes,  
 però amb el cor abrusat per la teva paraula, amb les mans obertes, 
perquè amb la nostra entrega i en comunitat, entre tots construïm el teu regne. 

(“La missa de cada dia” Febrer 2022) 


