
Si ara preguntés  qui vol ser feliç? Suposo que tothom aixecaria la mà. La felicitat la busquem tots, to-

thom li va al darrere. El que ja seria més difícil de posar-nos d’acord seria a l’hora de precisar: per a tu què 

vol dir ser feliç? Què fas per trobar la felicitat? En què consisteix ser feliç?. A l’Evangeli que hem escoltat 

Jesús ens ha parlat de ser feliços. S’ha llegit el text de les Benaurances, seguint l’Evangeli de Lluc. Les 

benaurances les trobem als Evangelis de Sant Lluc i Sant Mateu. L’enfocament que hi dóna un evangelista 

i l’altre és una mica diferent. Mateu es dirigeix a una comunitat cristiana d’origen jueu i proposa unes 

benaurances més orientades a la dimensió cordial i personal, en consonància amb les actituds del salms  i 

dels savis de l’Antic Testament. Lluc, en canvi, parla a una comunitat cristiana d’origen pagà,  segura-

ment amb grans diferències socials, i ens presenta unes benaurances de contingut més profètic i social, 

seguides d’unes amonestacions: “ai de vosaltres”. 

Les Benaurances no les podem pas entendre amb la raó. Només amb el cor serem capaços d’endinsar-

nos en l’Esperit de les Benaurances. La felicitat que suggereix Jesús no ens ve de fora i és ben  diferent i 

oposada a les propostes que vénen de la nostra societat. Si parem esment a la vida de Jesús hi descobri-

rem com en els diferents moments de la seva vida va viure a fons les benaurances. Jesús mateix nasqué i 

visqué en la pobresa i en la precarietat. Pensem en el seu naixement a Betlem, que no obstant va ser mo-

tiu de gran joia i alegria (anunci als pastors). En un altre indret de l’evangeli ens presenten a Jesús com 

aquell “que no té on reposar el cap”. També les primeres comunitats  cristianes visqueren la pobresa i la 

necessitat i experimentaren la persecució. El  Déu que ens presenten les benaurances de Lluc no és pas 

un Déu Jutge rigorós. El Déu de les benaurances de Lluc pren partit per la misericòrdia i per la tendresa. 

L’autèntica felicita la trobarem en el seguiment de Jesús pobres i humil i en el servei als altres.  

Tot el nostre entorn ens martelleja constantment amb l’èxit, els diners, el poder, en el  fet de posseir, en 

el ser mes que els altres, en  dominar. En canvi Jesús fonament el seu regne en la misericòrdia, en el per-

dó, en la compassió, la solidaritat, el dret i la justícia, l’opció pels pobres i els desvalguts.   

Un cop escoltat aquest Evangeli preguntem-nos: som realment feliços?. És feliç el nostre món d’avui? 

Ens limitem a lamentar les desgràcies  del nostre món o fem quelcom per trobar-hi remei? 
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XERRADES QUARESMALS 2022 
 

Dijous, 24 de febrer:   

"Una església sinodal, participativa i corresponsable"  

Per  Mn. Jordi Reixach Masachs, Rector a Sant Josep de Girona  

 

Dijous, 3 de Març  

“ La sinodalitat en l’Escriptura, en la Tradició, en la historia” 

Per  Mn. Jordi Reixach Masachs, Rector a Sant Josep de Girona  

 
Lloc: Església Parroquial de Santa Maria dels Turers  

Hora: a les 8 del vespre 

 

AVUI: COL·LECTA DESTINADA A  

UNA BONA MESURA, ATAPEÏDA,  

SACSEJADA I CURULLA FINS  

A VESSAR.   (Lc 6,38) 

En el cor de l'evangeli hi trobem la capacitat 

de donar-se de tot Déu encarnat. I aquest és 

el nostre model i la nostra referència. La capa-

citat de donar sense mesura, donar-ho tot si 

és possible. Donar el teu temps, el teu afecte, 

la teva vida. Sense preu ni condició, sense ex-

cés de seguretats, sense negociació ni reser-

ves... Per a construir el Regne. I el curiós és 

que com més dónes més tens per a donar....  

PREGÀRIA 
HI HA TANT DE BÉ AL NOSTRE ENTORN! 

De vegades, amb la crisi, amb tantes crisis, 

qualsevol s'oblida. O s'encega. O perd la 

perspectiva. O es tanca en una bombolla. I 

sembla més adequat, i més amb l'època, 

indignar-se pel que falta, per les vides tren-

cades, preocupar-se pels mals rotllos, ata-

balar-se davant dels problemes o cabrejar-

se amb la gent que ens complica la vida. 

Però avui no. Avui em convides a mirar al 

voltant, per a trobar el que sí que funcio-

na… i per això, Senyor, et dono les gràcies.  
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 CICATRIUS 
Aquesta és la història d'un vailet que tenia molt mal caràcter. El seu pare li va donar un saquet 

de claus i li va dir que cada cop que perdés la paciència, hauria de clavar un clau darrera la por-

ta. El primer dia, el noi va clavar 37 claus darrera la porta. Les properes setmanes, a mesura que 

ell aprenia a controlar el seu geni, clavava cada cop menys claus darrera de la porta. Va desco-

brir que era més fàcil controlar el seu geni que clavar claus darrera la porta. Va arribar el dia que 

va poder controlar el seu caràcter durant tot el dia. Després d'informar el seu pare, aquest li va 

suggerir que retirés un clau cada dia que aconseguís controlar el seu caràcter. Els dies passaren i 

el vailet va poder anunciar al seu pare que ja no quedaven més claus per retirar... El seu pare el 

prengué de la mà i el portà fins a la porta. Li digué: has treballat molt dur, fill meu, però mira 

tots aquests forats a la porta. Mai més serà la mateixa. Cada cop que tu perds la paciència, deixes 

cicatrius exactament com les que veus aquí. 

Tu pots insultar algú i retirar el que has dit, però de la manera com li ho diguis li pots fer molt 

de mal, i la cicatriu romandrà per sempre. Una ofensa verbal és tan feridora com una ofensa físi-

ca. Els amics són veritablement una joia rara. Et fan riure i t'animen a que tinguis èxit. T'ho dei-

xen tot, comparteixen paraules d'elogi i sempre volen obrir-nos llurs cors. 

Tenir un amic o una amiga és un gran tresor. No el malbaratis. 

 

 CONCERT D’ORGUE A SANTA MARIA 
El dissabte, cinc de febrer, a l'església de Santa Maria, 
l’organista russo-israelià  NIKITA MOROZOV, va ofe-
rir un concert d’orgue, amb un repertori variat. Varen 
gaudir del concert un total de 230 persones i en la ta-
quilla inversa, que anava destinada a CÀRITAS, es re-
colliren 1.830 Euros. Si bé els assistents majoritària-
ment eren de Banyoles, tampoc hi va faltar gent d’al-
tres indrets: Olot, Girona...... 

En les misses del 14 al 20 de febrer de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7 t. Josep Coll Estany 7,30 v Montserrat Abellí Oriol;   Tots els difunts;    

Dimarts 7,30 v Pepita Castany i difunts de la seva família  7 t. Ànimes 

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

Dijous 7,30 v 
Francisqueta Ramió i Jaume Molas;  

Maria Olivas Reverter (Aniv.) 
7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v Família Butiñà 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Josep Celrà i Josep Frigolé  7 t. Família Canadell 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;  Gna. Assumpció;  Joan Busquets 

Noguer;  Mª Àngels Roura i Quim Esparch 

11 m. 
Montserrat Colom Badosa; 

Dolors Trias  12 
Miquel Riera i Joaquima Rovira; Dolors i Narcís Coll; 

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba;  
Francesc Ribas Vilà; Xicu Bustins (Aniv.) 

8 v. Maria Olivas Reverter 

HA REBUT EL BAPTISME: 
Milena Lucy Miceli Gallardo 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Montserrat Vilagran Juanola, de 94 anys, 
Maria Ametller Sala, de 91 anys 
Paula Rovira Palau, de 97 anys   
Joan Franch Colomer, de 87 anys 


