DIUMENGE DE LA TRINITAT“C”: 12 de Juny de 2022
Quan un infant arriba al món, dins la família, comença a notar al seu entorn una estimació i una
tendresa difusa. És a poc a poc que a aquest amor i a aquesta tendresa hi comença a posar noms:
mare, pare, germà, germana. Com a creients fem un camí semblant: ens sentim envoltats d’un amor
i d’una tendresa difusa i anònima. A poc a poc anem discernint en aquest amor unes cares i aviat
comencem a dir: Pare, Fill i Esperit Sant. La descoberta que Déu és Pare, Fill i Esperit Sant n0 és pas
fruit d’un raonament. És l’experiència històrica i progressiva que a través dels esdeveniments de la
història han anat fent els apòstols i els primers cristians. A poc a poc aquestes paraules s’han anat
imposant i és així com hem arribat a dir: “En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant”.
La festa d’avui, dedicada a la Santíssima Trinitat, ens convida a fixar-nos en Déu que és amor,
que ens estima, no perquè nosaltres siguem bons, sinó que ens estima perquè Déu és bondat, perquè no sap fer altra cosa que estimar sempre. En Déu l’amor és la seva essència. Davant d’aquest devessall d’amor com nosaltres hauríem de viure? Tot el que nosaltres puguem saber de Déu és perquè
Jesús ens ho ha dit i explicat. Jesús ens ensenya a viure amb una confiança total en Déu, ja que el Pare és bo i a Ell sols el preocupa el nostre bé. A més Jesús ens aconsella una docilitat envers Déu, sense condicions. Es tracta de viure atents a la voluntat d’aquest Pare del cel.
Quina actitud hauríem de tenir envers Jesús? Creure i fiar-nos d’Ell. Procurar conèixer-lo cada
dia més, mirar la vida com la mirava Jesús, tractant a les persones com Ell les tractava. Intentar, com
va fer Ell, passar pel món fent el bé. També hauríem de ser col·laboradors del projecte de Jesús per
tal que es vagi fent realitat el projecte de Déu, allò que demanem en el Pare nostre: “vingui a nosaltres el vostre regne”. Què vol dir viure animats per l’Esperit? L’Evangeli ens ha dit que Jesús ens
enviarà l’Esperit que ens guiarà cap al coneixement de la veritat sencera. És l’Esperit qui, a poc a
poc, ens ajuda a descobrir el sentit profund de les paraules de Jesús. Per això quan llegim l’Evangeli
sempre hi podem descobrir quelcom nou. La Paraula de Déu és com una font que sempre raja i tothom hi pot anar a buscar aigua sense esgotar el cabal. És l’Esperit qui ens ajuda a anar comprenent i
aprofundint el missatge sempre nou i fresc de l’Evangeli.
Avui, en aquesta Eucaristia, deixem-nos omplir de l’amor de Déu, escoltem a Jesús que ens explica
com és Déu i deixem que l’Esperit ens ajudi a comprendre la veritat plena i a descobrir els secrets
amagats de l’Evangeli.
.

12 de juny de 2022
GLÒRIA AL PARE I AL FILL
I A L’ESPERIT SANT
Sovint ens referim al Pare o a Jesús. Però, i l'Esperit Sant?
No podem creure en el Pare i en el Fill sense creure a la vegada i amb un mateix acte, en l'Esperit Sant. Diu el Credo:
«Juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat».
L'Esperit Sant és Déu. Té la seva personalitat pròpia i la seva
manera d'actuar en el món i en la història. És alè de vida.
Després de la resurrecció fa present Jesús. Ell suscita els
creients, els instrueix i els porta a «la veritat completa». Ell
els és «defensor» i «suport» en la persecució.
L'Esperit Sant no ens remet pas a ell mateix: ens fa estimar
Jesús, ens adreça al Pare i ens posa en relació els uns amb
els altres, perquè és font de comunió. Amb el Pare i el Fill,
crea l'univers i col·labora a la salvació de tots els homes.
Proclamem que «és Senyor» i que «infon la vida», per tal com
és verament l'Esperit del Senyor ressuscitat.
La invocació del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, acompanyada amb el senyal de la creu, inicia tota pregària cristiana.
Preguem bo i manifestant la nostra fe en el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. I, així com al final d'una conversa important que
ens ha impressionat sentim la necessitat de dir «gràcies»,
també donem glòria al Pare que ens dóna el seu Fill, al Fill
que se'ns dóna a tots i a l'Esperit Sant que habita en nosaltres i ens fa conèixer el Pare i el Fill.

DIUMENGE,
19 de juny,
DIA DE LA CARITAT

COL·LECTA
DESTINADA

A CÀRITAS

PREGUEM AMB L’EVANGELI
Gràcies, Senyor, pel do de la vida, perquè som creats per l'amor i des de l'amor.
Gràcies perquè ens estimes entranyablement i amb tendresa,
com a Pare bo, familiar i proper, que ens espera amb la taula parada
quan tornem cansats dels camins de cada dia.
Gràcies pel Fill que ens ha parlat del teu Amor, que és camí,
veritat i vida i no només comparteix els nostres dolors i cansaments
sinó que també carrega amb les nostres culpes.
Gràcies pel teu Esperit Sant que ens acompanya al llarg del temps
i ens empeny amb la seva força creadora i sempre nova
a seguir col·laborant en la teva creació, i ens fa sentir a casa,
com a fills d'un mateix Pare.
Que visquem oberts a l'acció del teu Esperit sempre nou, sempre sorprenent,
i, que atents a la teva Paraula descobrim la veritat dels signes dels temps
per respondre al que tu esperes de nosaltres
en aquest moment de la nostra història i vida.
(“La missa de cada dia”, juny 2022)

HA MORT MN. JOAQUIM XUTGLÀ: De feia
quatre anys, Mn. Joaquim vivia a la Residència
del Monestir de Banyoles, col·laborant en diferents serveis: la missa a Porqueres els dissabtes
a la tarda, la missa diària a l’Asil i el despatx
Inter parroquial a Banyoles. La missa funeral,
presidida pel bisbe emèrit Mons. Carles Soler,
es va celebrar a Santa Maria dels Turers el dissabte, 4 de juny. Al cel sigui.
VISITA DE L’ARXIPRESTAT DE S. VICENS
DEL HORTS. El dilluns de Pentecosta unes
150 persones, acompanyades per mitja dotzena
dels rectors, de l'arxiprestat de S. Vicenç dels
Horts, de la Diòcesis de S. Feliu de Llobregat,
varen celebrar l’Eucaristia a Sant Maria, com
una de les activitats emmarcades dins el camí
sinodal.
MILLORA DE LA MEGAFONIA A SANTA MARIA: Darrerament s’ha fet un repàs i s’ha posat
al dia la megafonia de l'Església de Santa Maria, tan de l’església com de la capella del Santíssim.
FESTA DELS PALETES. Sant Antoni, patró
dels paletes, s’escau el 13 de juny. Els paletes i
constructors de Banyoles i comarca ho celebraran el dissabte, 18 de juny. Aquest any la missa
se celebrarà a l’església de LES RODES, a les
12 del migdia.
DIUMENGE, 19 DE JUNY, festa de Corpus: És
un dia dedicat a l’Eucaristia i a la Caritat.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Fina Oliva Planas, de 74 anys
Mercè Juanola Pibernat, de 94 anys
Xavier Agustí Boschdemont, de 82 anys

EL MIRALL
Uns feligresos es queixaven habitualment
que la parròquia semblava morta. El rector
digué: Tothom està d'acord que la parròquia és morta. Li celebrarem un funeral i
l'enterrarem cristianament.
El diumenge següent, la gent trobà al centre de l'església un fèretre amb sis candelers, tres a cada costat, i una corona on es
podia llegir: "Dels teus devots parroquians". Els assistents quedaren impactats. El
mossèn digué: -D'acord amb el costum, us
invito a apropar-vos i expressar el darrer
condol a la difunta.
Després, ell mateix s'acostà al fèretre, mirà
a dins (prèviament, n'havia tret la tapa),
abaixà el cap en actitud de pregària i es
quedà a un costat per facilitar que els altres fessin el mateix. Un a un, tots s'acostaren i miraren a dins del fèretre i retornaren als bancs. Semblaven realment impressionats. Dins del fèretre hi havia un mirall,
de manera que cada parroquià, començant
pel mossèn, veié el seu propi rostre com el
rostre de la parròquia morta.

En les misses del 13 al 19 de juny de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Acció de gràcies a S. Antoni; Antònia Cros Fontàs;
Montse Quintanas Teixidor;

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Tots els difunts

7 t.

Intenció Particular

Dimecres

8v

Pepita Castany i difunts de la seva família

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Francisqueta Ramió i Joaquim Molas

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Francesc Llinàs Bosch; Jesús Güell

7 t.

Ànimes

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;

12

Comunitat Parroquial

11 m.

Comunitat Parroquial

8 v.

Comunitat Parroquial

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

