DIUMENGE 2 de PASQUA“C” : 24 d’abril 2022
Mosaic de Marko Rupnik a S. Giovanni Rotondo, Itàlia

Fa vuit dies que celebràvem la Resurrecció de Jesús i avui encara estem immersos en la joia de la
Pasqua. Hem escoltat al final de l’Evangeli: “Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús
és el Messies, el Fill de Déu, i, creient, tingueu vida en el seu nom”. L’Evangeli pretén ajudar-nos a nosaltres a creure, a tenir vida, a creure que Jesús és viu. La resurrecció de Jesús no és pas una simple prolongació de la seva vida anterior. No és pas la reanimació d’un cadàver. La resurrecció de Jesús és la manifestació d’una realitat que pertany a un altre ordre de coses, és la plenitud de la comunicació i de l’amor.
Per això la Pasqua es mou en el camp de la fe tot i que nosaltres ens movem en el camp de voler palpar i
tocar.
L’Evangeli ens ha presentat la coneguda escena de la reacció de Tomàs, davant la resurrecció de Jesús. D’alguna manera l’actuació nostra seria molt semblant a la Tomàs: voler tocar i palpar abans de
creure. És la fe purament racional que no accepta res que no estigui en aquest camp. Ens sembla que la
Pasqua és la simple reanimació del cos de Jesús i res més; quan la Pasqua, si l’entenem correctament, té
un contingut que va molt més enllà. Ens cal fer, en l’àmbit personal, el mateix camí de Tomàs: passar de
la incredulitat i del dubte a la fe. Passar de voler tocar i demostrar-ho tot a fiar-nos plenament de Jesús
fins a arribar a poder dir: “Senyor meu i Déu meu”.
Resseguint el text de l’Evangeli cal destacar la por que tenien els deixebles, després de tot el que els
havia passat i havien vist en els darrers moments de Jesús. Això contrasta amb la salutació que els fa
Jesús desitjant-los-hi la Pau. La por neix de tot el que és desconegut i de la ignorància. I la pau, que és
un do de l’Esperit i que ens la porta Jesús, és fruit de la comprensió i de l’estimació. La pau de Jesús no
és sols la pau interior o el benestar psicològic personal. La pau de Jesús és un no a la guerra, un no a la
violència, un no a les armes, un no a la tortura i a tota mena de maltractament. La Pau de Jesús que és
reconciliació amb Déu i amb els germans. Aquesta pau és el regal que ens fa Jesús ressuscitat, és un do
de l’Esperit, que hem de demanar, rebre i difondre al nostre entorn.
Avui, en aquesta Eucaristia, demanem que Jesús ens doni el seu Esperit i la seva Pau.

24 d’ abril de 2022

RESURRECCIÓ, ARA!
Quan començaré a viure ressuscitat? Haig
d'esperar a morir per a apuntar-me a la
teva glòria? És l'únic pas possible? Tal vegada, però, d'altra banda, no hi ha en la
vida moltes coses petites –o immenses–
que van morint i naixent de nou, diferents,
millors, reconciliades? I no hi ha sepulcres
esperant buidar-se? En mi i en d’altres. La
vida ja està cridada a ser pasqua, a viure's
en aquesta tensió insalvable entre l’entrega
i l'acolliment, el dolor i el goig infinit, la
vida lliurada i la VIDA rebuda.
https://pastoralsj.org

MENYS JUDICIS I MÉS SERVEI
A vegades em dona la sensació de viure en un món d'opinions, on es parla molt però es viu poc. I em fa por caure
en el mateix. Tenir sempre una paraula, una interpretació, una proposta, però no tenir mai temps per a fer les
coses. Poder analitzar fredament les situacions, descriure
i classificar a les persones, interpretar els esdeveniments,
però no submergir-me en ells i deixar que m'involucrin,
em toquin de veritat. Sí, en el meu món sobren receptes i
falten cuiners. Sobren anàlisi i falten mans. Sobren judicis i falten abraçades. Per això vull cridar per a trencar
aquestes dinàmiques, vull callar una mica –a pesar que
ara continuo tirant de paraules– vull cantar, servir i estimar amb senzillesa. I que sigui el que Déu vulgui.
https://pastoralsj.org

PARLANT ARRIBEM A EMAÚS
Gairebé acabada d'estrenar la Pasqua, torno a les meves obligacions,
a la feina de cada dia, a la meva rutina. Fins puc dir que m'he contagiat en part d'aquesta alegria del Ressuscitat, però, ha canviat alguna
cosa en el meu dia a dia?. Estic començant a pensar en això… i és
clar, Tu no descanses. No t’agafes
unes setmanes de vacances, i aquí
apareixes, xerrant amb mi, i jo sense adonar-me’n! I no et limites a
quedar-te aquí, no, aquest no és el
teu estil. El teu estil és sempre barrejar el teu missatge amb la meva
pròpia vida. Així que em preguntes:
-“de què vols parlar?”. I llavors, curiosament, em quedo sense paraules. I m'adono del molt que he parlat ja aquests dies i ara soc jo qui
es pregunta si he parlat prou de Tu.
https://pastoralsj.org

QUEDA’T
A vegades aniré distret,
i a la meva vora seràs pelegrí ignorat.
Tu fes-te notar.
Pot ser que vagi carregat de fracassos,
rumiant derrotes, lamentant cops, arrossegant penes,
sense veure el sol radiant,
la vida que bull, la teva mà estesa.
Tu toca la meva espatlla, i importuna'm.
Potser, perdut en paraules, no escolti la teva veu
revelant l'escrit en el cel, en la història,
en l'esdevenir de cada dia.
Tu crida.
Potser no t'ho demani, no t'obri la porta,
ni m’adoni compte de la fam que ens tenalla.
Però tu queda't.
Tal vegada, en conèixer-te, et vulgui retenir
a casa meva, a la meva taula, capturant l'instant.
Tu t'aniràs, de nou,
deixant en el meu pit el foc de mil fogueres,
i l'alegria d'un retrobament.
José María R. Olaizola, sj

ROSARI AL REMEI: Cada diumenge a les cinc de
la tarda.
DIUMENGE, PRIMER DE MAIG:

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Carme Casadevall Teixidor de 92 anys
Francesc Sala Grabuleda, de 81 anys

A Santa Maria dels Turers: a la una hi haurà missa de Primera Comunió.
A Sant Pere: a les 11 del matí hi haurà CELEBRACIÓ DE
LA PARAULA en lloc de la missa habitual donat que no
hi ha capellà disponible en aquest horari.

POT SER NO SABIES QUE...

1. Almenys cinc persones en aquest món t'estimen tant que donarien la vida per tu.
2. Almenys quinze persones en aquest món et volen d'alguna manera.
3. L'única raó per la que alguna persona et pogués odiar és perquè vol ser com tu.
4. Un somriure teu pot portar felicitat a qualsevol, encara que no els caiguis bé, o no et coneguin.
5. Cada nit, algú pensa en tu abans de dormir.
6. Per alguna persona signifiques el món.
7. Si no fos per tu, alguna persona no estaria viva.
8. Ets especial i únic.
9. Alguna persona que no saps ni tan sols que existeix, t'estima.
10. Quan pensis que vas cometre l'error més gran del món, pensa també que alguna cosa bona ve d'ell.
11. Quan pensis que no tens oportunitat d'aconseguir el que vols, probablement no ho tindràs, però si
creus en tu mateix, tard o d'hora sí que ho obtindràs
12. Recorda sempre els compliments que has rebut. Oblida els mals tractes.
13. Digues adequadament el que sents pels altres, et sentiràs molt millor després que ho sàpiguen.
14. Si tens un gran amic, pren el teu temps per fer-li saber com és d'important per a tu.
En les misses del 25 d’abril al primer de maig de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Giovanni i Fiorella Angélico; Ferran Veciana (Aniv.)

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Família Pujol Camps

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

En acció de gràcies a la Mare de Déu;
Montserrat Cos Dillet; Montserrat Abellí Oriol;
Montserrat Lavall Cervera;

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Joaquim Fernández Sanz; Marta Bernal

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Tots els difunts

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Pepita Castany i difunts de la seva família

7 t.

Martí Ros Pujol

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;

12

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba;
Francesc Clarà Serget

8 v.

Miquel Bustins (Aniv.) i Carme Roura

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

11 m.

———————————

http://www.parroquiesbanyoles.org

