
 De fa alguns diumenges, Jesús a l’Evangeli, ens ha anat explicant què ha de fer,  com ha de viure i 

quines actituds li calen a aquella persona que vulgui ser deixeble i seguidor seu. Recordem que diu-
menger passat Jesús ens insistia: “No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu i Déu no us con-

demnarà”. A partir d’aquests dos consells avui Jesús ens c0nta com podem concretar tot això nosal-

tres, en la vida de cada dia.  Jesús fa sortir en el text diferents personatges i empra diferents imat-

ges. Alguns dels consells de Jesús els recull la nostra saviesa popular a través d’aforismes i de dites. 
Si nosaltres ens considerem capaços de jutjar i de condemnar als altres ens equivoquem, perquè 

llavors som cecs i un cec no pot acompanyar i guiar a un altre cec.  Si et consideres digne de jutjar i 

condemnar els altres, vas errat i ets un hipòcrita. Quan jutgem o critiquem més que fer mal els al-

tres ens el fem a nosaltres mateixos, perquè el que diem i fem mostra la maldat que hi ha dins el 
nostre cor.  

 La primera lectura,  escrita uns 200 anys abans de Jesús, ens pot aluder a entendre la frase final de 

l’Evangeli:  “la boca parla d’allò que es desborda del teu cor”. Si vols separar el gra de la palla, fes ser-

vir el garbell i veuràs el que val la pena de veritat. Si vols provar una gerra feta de fang, mira si 
aguanta la calor del forn. Si vols saber quina mena d’arbre és mira el fruit que dóna. Si vols conèixer 

una persona mira com actua i escolta el que diu.  Pel que fem i diem els altres veuen com som nos-

altres en realitat. 
 Aquests textos es converteixen en un examen per a tots plegats. Què hi portem dins del nostre 

cor? Què manifesta el nostre comportament? Amb quin dret judiquem, corregim o critiquem els 

altres? Cal que ens adonem que moltes vegades nosaltres actuem pitjor del que actua aquell a qui 

volem corregir.  Els consells de Jesús ens han d’ajudar a sortir de l’autosuficiència i enfocar la nostra 
manera de ser des de la humilitat i de les nostres pròpies limitacions. Tendim sempre a donar les 

culpes als altres. Ja des del principi, allà al paradís, quan Déu demana comptes a Adam, aquest se’n 

desentén i culpa a Eva i ella traspassa la culpa a la serp. Només des d’un cor bo i estimador podrem 

donar els fruits que Jesús espera dels seus deixebles. 
 Que la Missa d’avui ens ajudi a tenir el cor arrelat en Jesús, per tal que de dins del nostre cor en 

surtin bons fruits d’estimació i de servei. Això és el que Jesús ens demana a nosaltres.  

DIUMENGE 8 DURANT L’ANY “C” : 27 de  febrer 2022 



27 de febrer de 2022 

Recollit a la Col·lecta  (13/2/22) 

Església de Santa Maria Banyoles 1.930,30 

      Església de les Carmelites 405,00 

      Església de de la Clínica 465,00 

Parròquia de Sant Pere  Banyoles 882,38 

Porqueres 44,00 

Collell i parròquies veïnes 243,20 

Esponellà 200,00 

Les Pedreres 347,00 

S. Vicenç de Camós 82,00 

S. Andreu de Mata 195,50 

Cornellà 589,13 

Fontcoberta 81,60 

Serinyà 70,00 

Vilavenut 55,67 

Vilamarí 10,00 

TOTAL 5.600,78 

XERRADES QUARESMALS 2022 
 

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 

DIMECRES DE CENDRA 
El Dimecres de 

Cendra és el pri-

mer dia de la 

Quaresma, temps 

litúrgic que varia 

segons se celebri 

la Pasqua, que ha 

de coincidir amb 

el primer diu-

menge després de 

la primera lluna 

plena de prima-

vera. La Quares-

ma dura 40 dies abans de la Pasqua, emmira-

llant- se en els 40 dies que Jesús passà al desert 

superant les temptacions. 

La imposició de la cendra és un signe que ja tro-

bem a l'Antic Testament, símbol de la caducitat 

de la condició humana, signe penitencial i de 

conversió autèntica. Jesús, a l'Evangeli del Di-

mecres de Cendra, adverteix del risc de la hipo-

cresia, que és complir amb  un ritual sense in-

tenció de canviar. Els profetes de l'Antic Testa-

ment ja deien que no es tractava només de pràc-

tiques externes sinó de transformar el cor. 



 

 

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

 

DIMECRES DE CENDRA: Comença la Quaresma, temps de 
preparació per la Pasqua.  En les misses d’aquell dia s’imposa-
rà la cendra, com a signe de conversió i de penitència. 
DIJOUS:  Xerrada Quaresmal. “ La sinodalitat en l’Escriptura, en 
la Tradició, en la historia”, per  Mn. Jordi Reixach Masachs, Rector a 
Sant Josep de Girona . A les 8 del vespre a l’església de Santa Maria. 

En les misses del 27 de febrer al 6 de març de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7 t. Josep Coll Estany 7,30 v Joaquim Fernández Sanz;  Tots els difunts;    

Dimarts 7,30 v Pepita Castany i difunts de la família 7 t. Martirià Comalat 

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

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

Divendres 7,30 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Família Juncà Caixàs; Família Frigolé Prats  7 t. 
Família Olivé; Família  
Costabella Casadevall  

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;  Gna. Assumpció; Carme Teixidor 

Crous; Maria Planas i Gregori Casals 

11 m. 
Pilar Artizà 
Dolors Trias 12 

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; 
Josep Sitjà i Maria Salvatella  

8 v. Comunitat Parroquial  

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Rosa Saubí Mercader, de 91 anys 

ESTIMO SENYOR LES TEVES SENDES 

Estimo Senyor les teves sendes, i m'és suau la càrrega 

que en les meves espatlles vas posar; 

però a vegades trobo que la jornada és llarga, 

que el cel davant els meus ulls de tenebres es vesteix, 

que l'aigua del camí és amarga, és amarga, 

que es refreda aquest ardent cor que em vas donar; 

i una ombrívola i profunda desolació m'embarga, 

i sento l'ànima trista i fins a la mort trista... 

L'esperit és feble i la carn covarda, 

el mateix que el cansat llaurador, 

a la tarda, de la dura fatiga volgués reposar... 

Mes llavors em mires... i s'omple d'estrelles, Senyor, la fosca nit; 

i darrere de les teves petjades, amb la creu que vas portar, 

se'm fa dolç el caminar. 

José Luis Blanco Vega, sj  

CRIDA A LA CONVERSIÓ 
 "Però ara -diu el Senyor-, convertiu-vos a mi amb tot el vostre cor, dejuneu, ploreu i lamen-

teu-vos. Ho dic jo, el Senyor." Esquinceu-vos el cor, i no els vestits. Convertiu-vos al Senyor, 

el vostre Déu, que és compassiu i benigne, lent per al càstig i ric en l'amor, i que es desdiu de 

fer el mal.  Qui sap si se'n desdirà i us deixarà encara una benedicció: vi i farina per a oferir al 

Senyor, Déu nostre!”                            (Joel 2, 12-14) 


