
Molts textos de l’Antic Testament que llegim a la Missa són de difícil comprensió i ens costa treure’n el 

missatge. La primera lectura que hem escoltat avui  és un d’aquests textos: armes, venjances, persecucions. On 

hem de posar a Déu en mig de tot això?, ens podem preguntar. David, podent matar al rei Saül, que el perse-

guia a mort, no ho va voler fer i li va perdonar la vida. Aquest gest és imatge de Déu, d’un Déu que no és ven-

jatiu, sinó que sempre perdona; no és cruel sinó magnànim i generós. Ha acabat la lectura amb la frase posada 

en boca de David: “jo no he volgut fer res de mal a l’ungit del senyor”.  Tota persona és estimada infinitament 

per Déu . És aquesta dignitat, la unció  que Déu confereix a tot home i a tota dona el que val de veritat. La dig-

nitat de la persona no la dono jo, és Déu qui li ha posat. L’amor que tots hem rebut de Déu no ve ni de la raça, 

ni de la cultura, ni de la classe social. És un amor que tots hem de compartir. 

Amb la reflexió que hem fet a partir de la primera lectura  podem entrar més fàcilment al text de l'Evan-

geli. El pla que ens proposa Jesús cal situar-lo en el que dèiem diumenge passat: tota persona té set i ànsies de 

felicitat. El camí que ens suggereix Jesús per aconseguir aquesta felicitat és un camí molt exigent i difícil. Ja 

ens costa estimar els que ens estimen ¿com és que Jesús ens demani estimar als enemics? Perquè a l’hora d’es-

timar el nostra punt de referència ha de ser Déu “que és bo amb els desagraïts i amb els dolents”, tal com hem 

escoltat a l’Evangeli. La llengua grega fan servir tres paraules per designar el que nosaltres en diem amor. L’E-

vangeli fa servir la paraula Àgape per referir-se a l’amor entre Déu i la persona humana. La nostra estimació ha 

de ser a l’estil de Déu, del Déu que ens estima no perquè nosaltres siguem bons, sinó perquè Ell és bo. Estimar 

a l’estil de Déu vol dir estimar sempre, a tothom, sense mesura  i sense esperar res a canvi.  

De vegades diem: ”perdono, però no oblido”. Perdonar no és un sentiment sinó un acte lliure de la volun-

tat. És la decisió de voler mantenir el cor net, de no tornar mal per mal, sinó desitjar que l’altre reconegui que 

ha obrat malament i es converteixi. El que hem de procurar és no guardar ressentiment ni ganes de venjança 

en el nostre cor. Si arribem a perdonar aconseguirem la serenor del cor i ens sentirem estimats per Déu.  

Acabem la reflexió d’avui tot agraint-li a Déu el seu amor. Ell que “és compassiu i benigne”, que “ens perdona 

les culpes”, que “ens sacia d’amor entranyable” que és “lent per al càstig, ric en l’amor”,  tal com hem anat lle-

gint en el Salm. 

DIUMENGE 7 DURANT L’ANY “C” : 20 de  febrer 2022 



20 de febrer de 2022 

Dissabte que ve, 26 de febrer, 

SANTA MARIA DELS TURERS 

A 2/4 de 7 de la tarda 

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 

LA SALUT DEL NOSTRE BISBE FRANCESC 
Benvolguts diocesans, 
En aquests últims dies el meu estat de salut ha entrat en una 
situació una mica delicada. Una llaga d'estómac m'ha pro-
duït una pèrdua de sang que demana molt de repòs perquè 
es pugui suturar la ferida. Tot i el sofriment que també pa-
teixo pel pinçament de l'esquena, segueixo la situació de la 
diòcesi de la millor manera possible. El metge em recomana 
calma i temps per veure si, de manera natural i amb les me-
sures pal·liatives adients, deixa de sagnar. 
Us demano que pregueu per mi, per la meva recuperació i 
per tots els malalts. De moment estic ingressat en una clíni-
ca per poder estar més controlat i atès adequadament. No 
dubteu que personalment o a través del Vicari general us 
mantindré informats de qualsevol canvi que es produeixi. 
Vostre, 
* Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona 

Girona, 14 de febrer de 2022 

CERCADORS D’AMOR 

Aquesta és, potser, la nostra arrel i la nostra essència, la nostra més profun-

da força, la cosa que a vegades ens trenca, però d’altres ens puja al cel. Po-

dem estimar i ser estimats. Vivim anhelant l’encontre, la carícia, una pa-

raula de comprensió i reconeixement. Diem de Déu, de qui som imatge, que 

és amor. I quan mirem al voltant i veiem els altres, somiem a viure des de 

la cordialitat d'uns braços que s'estrenyen, uns ulls que es comprenen o 

unes mans que s'enllacen.  



 

 

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

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Gràcies perquè és l'amor, el que ens salva.  

L'amor que de manera desbordant Tu ens regales, i lliurem amb sinceritat als altres. 

Que difícil aquesta tasca teva encomanada d'estimar,  

que requereix una generositat sense límits, una actitud sincera del cor per fer el bé 

i anar-se modelant en l'ànima un tarannà al teu estil. 

Que difícil ens resulta tenir com a veritat dels nostres passos aquesta direcció. 

Una manera d'estimar que costa d'entendre des dels ulls  

de qui no et coneix essencialment com a Pare. 

Per això et demanem que et facis proper a nosaltres amb paraules inefables 

que expressin la teva tendresa, la teva entranyable pietat i la teva gràcia. 

Augmenta en nosaltres, Senyor, la fe, aquella que fa moure muntanyes, 

encara que sigui petita com un gra de mostassa, perquè ens en cal molta 

per a vèncer els nostres sentiments i pors davant l'ofensa de l'altre. 

Estimar així, de veritat, sense cap mena de màscara, és fer presència del teu amor, 

fer-lo visible i proper, és el que ens allibera i ens salva 

de la foscor de l'odi, de la venjança, del cor endurit que no sap vèncer el mal a força de bé, 

ni abraçar als qui es barallen i distancien. 

Dóna'ns, Senyor, la fe necessària per ser col·laboradors teus. 

Que construïm entre tots ponts de reconciliació, llocs de trobada i perdó on tothom tingui estada. 

Ensenya'ns a vèncer l'egoisme i tenir el mateix tracte que Jesús tenia amb els altres. 

Gràcies, Senyor, perquè és el teu amor el que ens salva. 
(“La missa de cada dia”, febrer 2022) 

 

Reunió de pares i mare dels nens i de les  nenes de 
primera comunió: Dissabte vinent, a l’església de San-
ta Maria. A 2/4 de 6, abans de la missa familiar  
Missa Familiar: Dissabte que ve, a 2/4 de 7 de la tarda 
a Santa Maria. 

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 Tots els difunts;    

Dimarts 7,30 v En acció de gràcies 7 t. Ànimes 

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

Dijous 7,30 v En acció de gràcies 7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v En acció de gràcies 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Joan Quintanas (Aniv) i Lola LLuansí  7 t. Lourde Olivé (Ani.) 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;  Gna. Assumpció;  

Dolors Oliva Mir 

11 m. 
Pere Pagès i Jovita Heras; 

Dolors Trias 12 
Neus Bustins (Aniv.);  Família Brugué Canal; 
Dolors Vila Ferrés i Carme Palomeras Arboix; 
Joaquim Grivé (Aniv.) i Pere Grivé Teixidor 

8 v. Comunitat Parroquial  

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Rosa Pedrosa Ametller, de 90 anys 
Joaquima Ferres Campolier, de 91 anys 
Miquela Francisco Comajuan, de 88 anys 
Florencio Rodríguez Lozano de 72 anys 


