
En els primers dies després de Pasqua els apòstols estaven desconcertats: havien perdut el seu mes-

tre estimat i arriba el moment de decidir que cal tornar a la feina que saben fer: pescar. Mort Jesús ente-

nen que ja no té sentit continuar amb la vida d’abans. Aquesta és la situació del relat de l’Evangeli, que 

per cert, és un text que ens comunica l’experiència pasqual  d’unes persones. El text ens conta que Jesús 

no hi és, però els segueix des de la platja. És un descobrir la manera nova d’estar present Jesús entre el 

grup de deixebles. Quan intueixen que en la pesca abundant hi ha quelcom d’extraordinari hi ha la reac-

ció impulsiva de Pere, que es llença a l’aigua, i la reacció creient de Joan que exclama: “És el Senyor”.  

Quan arriben a terra Jesús ja els ha  preparat l’esmorzar. Però en aquell àpat ningú diu res. Ens expli-

ca l’Evangeli: “Cap dels deixebles gosava preguntar-li qui era. Ja ho sabien que era el Senyor”.   Saben que 

és Jesús, però no l’acaben d’identificar perquè ara és totalment diferent de com l’havien  conegut. Ho 

saben, però no n’estan segurs perquè el que veuen ara és molt diferent del Jesús amb qui havien convis-

cut abans de la mort i Resurrecció. Jesús no diu res, però fa gestos ben significatius. Agafa pa i peix i ho 

reparteix als deixebles. Això ens recorda l’Eucaristia i ens recorda el relat dels deixebles d’Emmaús que 

reconeixen a Jesús en el moment de partir-los el pa. Jesús alimenta els seus apòstols, i també a nosaltres, 

donant-los a menjar el pa de l’Eucaristia, que també continua repartint entre nosaltres. 

Després de l’esmorzar amb Jesús ve l’examen final a Pere, i de retruc també a nosaltres: “Simó, fill de 

Joan, m’estimes més que aquests?. I a continuació de la pregunta l’encàrrec: “pastura les meves ovelles. 

Vine amb mi”. Jesús ens convida a participar de la seva taula i al mateix temps ens invita a manifestar el 

nostre amor vers Ell, i d’aquesta manera que puguem complir la missió que ens encomana: “pastura les 

meves ovelles. Vine amb mi”. Anar amb Jesús, seguir a Jesús, vol dir prendre’l i tenir-lo com a Senyor de 

les nostres vides, del nostre pensament i del nostre cor. Vol dir tenir en tot, els criteris de Jesús i els seus 

sentiments.  

Avui, en aquesta Eucaristia de Pasqua diguem-li a Jesús el que li va dir Pere: ”Senyor, Vós ho sabeu 

tot, ja ho sabeu que us estimo”  

Llac de Tiberíades 
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1 de maig de 2022 
DIÀLEG PER LA PAU 

Però no podem apartar la nostra mirada del panorama del món contemporani 

sense expressar un desig esperançador, i és que el nostre propòsit de conrear i 

perfeccionar el nostre diàleg, amb els variats i mudables aspectes que aquest 

presenta, pugui ajudar a la causa de la pau entre els homes; com a mètode que 

tracta de regular les relacions humanes a la noble llum del llenguatge raonable 

i sincer, i com a contribució d'experiència i de saviesa que pot fer reviure en 

tots la consideració dels valors suprems. L'obertura d'un diàleg, desinteressat, 

objectiu i lleial, com desitja ser el nostre, porta amb si la decisió en favor d'una 

pau lliure i honrosa; exclou fingiments, rivalitats, enganys i traïcions; no pot 

deixar de denunciar, com a delicte i com a ruïna, la guerra d'agressió, de con-

questa o de predomini, i no pot deixar d'estendre's des de les relacions en el 

cim de les nacions a les quals hi ha en el cos de les nacions mateixes i en les ba-

ses, així socials com a familiars i individuals, per a difondre en totes les institu-

cions i en tots els esperits el sentit, el gust i el deure de la pau.  
Papa Pau VI “Eccleiam suam” nº 48.  1964) 

JESÚS, SOU AQUÍ EN AQUEST MOMENT 

Jesús, sou aquí, aquí i ara,   

ho heu dit i el vostre rostre és llum en el nostre camí. 

Obriu els nostres ulls més enllà del que és visible,  

quan contemplem la bellesa de la naturalesa,   

per a poder-vos trobar... 

Que aprenguem a veure, en la mirada d'alegria   

o de tristesa del nostre germà,  

el vostre rostre de tendresa... 

Concediu-nos entendre la vostra Paraula   

proclamada com la vostre invitació  a seguir-vos... 

Deixeu-nos  quedar en Vós quan,   

en el transcurs de l'Eucaristia... 

veniu a habitar en nosaltres. 

Envieu-nos el vostre Esperit   

perquè puguem acollir-vos  

en tots els moments  de la nostra vida. 

I quan no veiem res,  

quan no experimentem res,  

quan no sentim res...   

us demano  la gràcia  de creure  

que sou aquí  una vegada i una altra, aquí i ara. 
 

Germana Nelly Bours, Divine Providence-Créhen, 

 diòcesi de Saint Brieuc i Tréguier (França) 

POSA LA GERRA RAN DEL CAMÍ 

"Treu aigua del teu pou per als pelegrins. 

Omple la teva gerra. 

I posa-la ran del camí. 

No tornis a mesurar el que han begut. 

Alegra't, només 

d'haver tret l'aigua del teu pou 

i haver deixat la gerra ran del camí. 

Sigui el teu cor un hort obert. 

Sense bardissa. 

Que entrin a collir la teva fruita.  

La que vulguin, però, i quan la vulguin.  

Que no sempre, ni a tothom, agrada  

la que ha estat bona per a tu i a tu t'agrada". 
(Teodor Suau) 
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CATEQUESI PARROQUIAL: En aquest cap de setma-

na hi ha un grup de 18 nenes i nens que fan la primera co-
munió. La catequesi parroquial continua i acabarem amb la 
darrera missa familiar del curs el dia 21 de maig. 
Aquest curs no hi ha ni Professió de Fe ni Confirmacions, 
donat que fa dos anys, degut al confinament ens va retardar 
tot plegat. 

En les misses del 2 al  8 de maig  de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

EL RAM DE FLORS 
Un autobús anava donant bots per 
un camí de terra i ple de sots en un 
poble del sud. En un seient hi anava 
un senyor d'edat que duia un pom 
de flors acabades de tallar. A l'altre 
costat del corredor hi havia una jo-
veneta que mirava un cop i un altre 
les flors d'aquell home. A l'ancià li va 
arribar el moment de baixar i impul-
sivament va posar les flors a la falda 
de la jove. 
- “M'he adonat que t'encanten les 
meves flors", va explicar, i crec que 
a la meva esposa li agradaria molt 
que tu les tinguessis. Ara li vaig a dir 
que te les he donat 
La joveneta va acceptar les flors. 
Tot seguit va veure com l'ancià bai-
xava de l'autobús i travessava la 
porta d'un petit cementiri allà mateix. 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Jaume Serra Serra, de 81 anys 
Joaquim Oliver Vidal, de 67 anys 
Rosa  Sansballó Barnet, de 85 anys 

Dilluns 8 v Ramon Pla Reixach; Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Hna. Primitiva Álvarez 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Hna. Victòria Aguillo 7 t. Int. Particular 

Dijous 8 v Joan Roure Marturià; Mn. Josep M. Amich (Aniv.) 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Fernando Avilés Granullaque; Carme Puig Corominas 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Antoni Hostench; Margarida Congost (Aniv.)  7 t. 
Família Ros Pujol, Les Ànimes; 
Família Costabella Casadevall 

Martí  Ros Pujol 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;  Gna. Assumpció;   

11 m. 
Enric Vilagran Oliveras  

 12 Josep Maria Soldevila Teixidor (Aniv.) 

8 v. Comunitat Parroquial  

VISITA GUIADA  
DELS INTERIORS D’ALGUNES ESGLÉSIES 

Amb motiu de la publicació del llibre “Iconografia religiosa del 
Pla de l’Estany” els seus autors, Jordi Galofré, Josep M. Massip i 
Miquel Rustullet, organitzen una visita guiada a diverses esglésies 
de Banyoles per donar a conèixer alguns dels principals elements 
iconogràfics que en formen part. El recorregut serà: 

 Església de les Carmelites, on podrem veure les pintures de 

Melcior Diumenge i la imatge de la Mare de Déu del Carme, 
entre d’altres. 

 Capella de la Mare de Déu de la Providència de la institució 

religiosa de Casa Nostra, on veurem la imatge de santa Gem-
ma Galgani. 

 Església de la Clínica Salus on coneixerem les escultures de 

Ramon M. Carrera i els vitralls i esgrafiats de Domènec Fita. 
Dissabte, 7 de maig Hora:18,00 h. Lloc de trobada: Davant de 
l’església de les Carmelites 

 La visita que és gratuïta,  
està previst que tingui una durada d’una hora i mitja 


