Llac de Tiberíades

DIUMENGE 4 de PASQUA“C” : 8 de maig de 2022
Des del dia de Pasqua fins diumenge passat, a l’Evangeli dels diumenges hem escoltat relats de
Jesús ressuscitat que s’apareixia als deixebles i als seus seguidors. A partir d’avui l’Evangeli ens parla del fet que Jesús ens dóna Vida eterna. El text acabat de proclamar ens ho ha dit ben clarament:
“jo els dono la vida eterna”. Qui diu això és Jesús que avui se’ns presenta sota la imatge del Bon
Pastor. El pastor carregant un xai al coll és la primera expressió plàstica de Jesús que varen fer els
primers cristians. En trobem exemples a les catacumbes a Roma.
En el breu text de l’Evangeli hi trobem la imatge de Jesús com el pastor que ens cuida a cadascun del nosaltres, que som els que formem part del seu ramat. Per tant, Jesús és el guia de la nostra
vida. I ens podem preguntar: de veritat és Jesús qui guia la nostra vida? O més aviat deixem que
siguin altres interessos (moda, diners, negocis, fama...) els qui decideixin la nostra manera de fer?
Jesús reconeix les seves ovelles i elles el segueixen. L’Essencial del cristià és fiar-se de Jesús, creure
en Ell i escoltar-lo. I això voldrà dir que ens cal una relació personal amb Jesús. Seguir a Jesús és
més que conformar-se en seguir unes normes o uns ritus, és un compromís que s’allarga en tota la
nostra vida.
No serà suficient que les ovelles escoltin la veu del pastor, a més caldrà que segueixin aquesta
veu, que li’n facin cas. Per tant, escoltar i seguir la veu del pastor són dues coses que van unides.
Com també va unit la fe en Jesús, la confiança en Ell i el seguir-lo. El fet de confiar en Jesús i el fet
de seguir-lo no vol pas dir que en endavant ja no tindrem més problemes ni dificultats. Els entrebancs a la vida poden continuar, però sabem que no anem sols, que Jesús, el bon pastor, està al
nostre costat acompanyant-nos i preocupant-se de tots nosaltres. Jesús ens ha dit a l’Evangeli” no
es perdran mai, ni me les prendrà ningú de les mans.”
En aquesta Eucaristia demanem-li a Jesús que ens doni forces per escoltar-lo, per confiar sempre
en Ell i així poder-lo seguir, ja que Ell és l’únic que ens pot donar la vida eterna.

8 de maig de 2022

PER QUÈ EL MES DE MAIG
ESTÀ ASSOCIAT A MARIA?

És difícil dir exactament per què el mes de maig està associat a la Mare
de Déu. El mes de maig no té tradicionalment una gran festa mariana
com els mesos d'agost o de desembre. No va ser fins a la reforma litúrgica de 1969 que es va celebrar la festa de la Visitació el 31 de maig. Per
tant, no cal buscar una explicació per al cicle litúrgic, sinó més aviat per
al cicle de les estacions. A Europa, el mes de maig és el mes de les flors,
el mes en què la primavera es manifesta en tota la seva vitalitat. Així fou
com el rei de Castella Alfons X el Savi (1221-1284) havia associat en un
dels seus poemes la bellesa de Maria amb la del mes de maig. Al segle
XIV el germà dominicà Henri Suso (1295-1366) havia pres el costum el
primer de maig d'adornar les estàtues de Maria de corones de flors. Hi
ha, doncs, molt probablement un vincle entre la bellesa de la flora que es
desplega el mes de maig i la nostra Mare del cel.
Quan es remunta aquest costum del mes de Maria?
A Roma, a la fi del segle XVI, va néixer el costum de consagrar els 31 dies del mes de maig a una pregària
mariana augmentada. Sant Felip Neri (1515-1595), per exemple, va reunir els nens al voltant de l'altar de
la Mare de Déu a la Chiesa Nuova. Els demanaven oferir a la Mare de Déu flors de la primavera, símbols
de les virtuts cristianes que havien d'eclipsar també en la seva vida cristiana. El mes de Maria és, doncs,
des del principi, no només un bon acte de pietat envers la Mare de Déu, sinó també un compromís de consagrar-se dia rere dia.
En el segle XVII i el 18è, els jesuïtes van treballar molt per difondre aquesta devoció per tota Itàlia. Recomanaven que, la vigília de l'1 de maig, a cada casa, s'aixequés un altar a Maria, decorat amb flors i de llum.
La família va ser convidada a reunir-se per pregar en honor de la Santa Verge i a treure a la sort un paperet indicant la virtut que s'havia d'aplicar l'endemà.
El 1815 el Papa Pius VII (1742-1823) va aprovar aquesta devoció i això va permetre la seva gran difusió a
tota l'Església. El mes de Maria serà celebrat a les parròquies i a les famílies.
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/

P

55ª PEREGRINACIÓ DE L’ESPERANÇA A LURDES

O

(del 23 al 27 de juny)

R
Q
U
E
R
E
S

FESTA MAJOR DEL MUNICIPI
Diumenge, 15 de maig, a les 12

MISSA a Santa Maria
de Porqueres

Les inscripcions es faran als locals
parroquials (al costat de la rectoria) i
caldrà fer la inscripció personalment
el dimarts i dijous de 7 a 8 del vespre, els dies 10, 12,17 i 19 de maig,
data en que queden tancades les inscripcions. Per més
informació als telèfons 686 60 97 73 (Montserrat Oller)
i 608 13 36 53 (Xicu Mateu)

OPERÀRIES PARROQUIALS DE MAGDALENA AULINA
El 15 de maig de 1956 moria a Barcelona Magdalena Aulina, filla de Banyoles. Les Operàries Parroquials recorden aquest esdeveniment
com a "dies natalis" i el commemoren
amb una missa d'acció de gràcies.
Aquest any la celebració de l'Eucaristia
es farà a l'església de Santa Maria dels
Turers, el dissabte 14 de maig a les 12
del migdia. Tots sou convidats a participar-hi.
La presidirà el Sr. Arquebisbe de Tarragona Mons. Joan Planellas, que fou ordenat de prevere en
aquesta església de Banyoles.

HAN REBUT EL BAPTISME
Luana Gallardo Caballero
Guillem Soria Garcia
Gala Soria García
Valentina Carulla Pau
Maria Esmeralda González Remisiòn
HAN MORT I HEM PREGAT PER
Manuel Garcia Garcia, de 93 anys
Carme Juncà Masó, de 91 anys
Jaume Marés Fàbrega, de 89 anys

CONSELLS PER SEGUIR A JESÚS
Que dugui un bon calçat, perquè haurà de trepitjar amb fermesa la realitat de cada dia.
Que no es posi una indumentària que l'engavanyi, ja que li caldrà ser molt lliure.
Que prengui només l'aliment per al primer dia, perquè el camí ja el proveirà de tot.
Que porti una cantimplora buida, perquè així podrà descobrir noves fonts.
Que no dugui ni ulleres de sol, ni paravent, ni impermeable, perquè sigui capaç de deixar-se
amarar pels vents, el sol i l'aigua.
Que porti una llibreta per al diari del viatge, perquè pugui compartir l'experiència i engrescar
d'altres a emprendre'l.
Que no dugui mapa, ni brúixola, perquè mai no caigui en la temptació de voler esbrinar on és.

En les misses del 9 al 15 de maig de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Maria Rosa;

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Hna. Margarita Ugarte

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Tots els difunts

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Difunts del Mes d’abril; Francesca Port Britli

7 t.

Difunts del mes d’abril

Dissabte

8v

Jaume Figueras, Concepció Xargay i Pilar Casanova

7 t.

Família Vila Teixidor; Martí
Ros Pujol; Domingo Martí

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;

12

Joan Geli Soler

8 v.

Pepita Castany i difunts de la seva família

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

11 m.

Comunitat Parroquial

http://www.parroquiesbanyoles.org

