
DIUMENGE 13 DURANT L’ANY “C”:  26 de Juny de 2022  

Acabat el temps de Pasqua i les festes que han seguit (Trinitat i Corpus),  avui reprenem els diu-

menges de durant l’any que s’allargaran fins al dia 20 de novembre. La primera lectura que avui hem 

escoltat, de l’antic Testament, ens ha explicat la crida del profeta Eliseu. És Déu qui es fixa en Eliseu 

i és Déu que ha dit a Elies que Eliseu serà el seu successor. L’escena ens mostra clarament que la ini-

ciativa ve de Déu i que és un gest totalment gratuït, sense cap mèrit per part d’Eliseu.  Elies tira el 

mantell de profeta sobre l’espatlla d’Eliseu. És una imatge plàstica  per indicar-nos que el do de la 

vocació no és una conquesta personal, sinó que és quelcom que hem rebut, que ens ha caigut a so-

bre. Ens podem preguntar: com nosaltres acollim aquest mantell de la vocació cristiana que hem re-

but  de manera totalment gratuïta?. 

L’Evangeli ens ha presentat la decisió que pren Jesús d’encaminar-se cap a Jerusalem. L’expressió 

“pujar a Jerusalem” té tot un contingut profund. A Jerusalem és on Jesús serà perseguit, condemnat a 

mort i clavat a la creu. I és també a Jerusalem on Jesús ressuscitarà i d’allà sortiran els apòstols  a es-

campar per tot arreu el missatge de Jesús. Aquesta decisió de Jesús, de la que ens parla l’Evangeli, 

esdevé l’inici del camí cap a la creu. És en aquest camí cap a Jerusalem on l’Evangelista Lluc hi situa 

la major part de l’activitat de Jesús. Aquest viatge cap a Jerusalem esdevé una catequesi: aquí s’hi ac-

centua i s’hi subratlla les condicions del qui vol seguir a Jesús.  

A la segona part de l’Evangeli ens explica com tres persones es proposen fer camí amb Jesús. La 

proposta de Jesús és d’una radicalitat absoluta, que no admet excuses. En la primera escena “el fill de 

l’home no té on reposar el cap” Jesús convida a deixar la seguretat exterior, el confort, per moure’s en 

el món sovint ben poc hospitalari. En la segona: ”deixa que els morts enterrin els seus morts” Jesús 

ens convida a deixar enrere el passat.  Qui queda atrapat en els costums del passat està mort pel can-

vi i per a viure com a home nou. I la tercera: “ningú que miri enrere no és bo per al regne de Déu”. Je-

sús ens convidà a superar el nostre entorn i a ser lliures i adults per descobrir els valors autèntics. 

Aquestes exigències de Jesús és veritat que són molt radicals, però cal entendre-les com la condició 

necessària per dur a terme una missió que és urgent, que no admet retards. 

En l’Eucaristia d’avui, després d’escoltar la invitació de Jesús a seguir-lo amb radicalitat, exclamem 

com deia el salmista: “Senyor, ningú com Vós em fa feliç”. 

.    

Vista actual de Jerusalem 



26 de juny de 2022 EL GRANET DE SORRA 
Tenim una missió a fer, 
encara que ens sembli insignificant, 
com un granet de sorra. 
No es pot ser una pedra angular  
si un no se sap granet de sorra. 
Solament es pot mirar la immensitat del mar,  
quan un és, a la platja, granet de sorra. 
De vegades ens toca de fer proeses,  
però la meravella és el granet de sorra de cada dia. 
El granet de sorra és anònim,  i suporten el pes  
del sofriment  les persones anònimes. 
El granet de sorra és ordinari,  
i l'amor el fa extraordinari. 
No serà canonitzat com a sant,  
massa humà el granet de sorra. 
No s'escriurà res sobre ell, 
tan petit és el granet de sorra. 
Però el Pare dels Cels es complau en ell,  
el senzill de cor, el granet de sorra. 
Granet de sorra va semblar el sí de Maria,  
i a Natzaret va canviar el destí del món. 
Granet de sorra, i menys que granet de sorra,  
va semblar la mort de Jesús. 
I, què és la força de l'Esperit,  
als ulls del món, o sinó un granet de sorra, 
pols que captiva el vent? 
Nosaltres posem el granet de sorra;  
Déu s'encarrega de construir  
la ciutat eterna de pedres precioses. 

(Javier Garrido)  

 PENSAR EN ELS ALTRES 
Expliquen que en un racó d'Aràbia, un home feia 
un forat a terra, prop d'un petit rec, amb la in-
tenció de plantar un plançó de palmera. 
Mentre estava en plena feina, va passar un veí, 
que amb aire burleta li digué:  
-Com se t'acut plantar aquesta palmera, si no 
farà fruit fins almenys d'aquí a cinquanta anys i 
ja no viuràs per tastar-lo? L'home va mirar cal-
mosament el seu veí i respongué: 
-Es cert que no podré menjar mai del fruit d'a-
questa palmera, però els que vinguin darrera po-
dran beneficiar-se del meu esforç. Aquest pensa-
ment, ja des d'ara, alegra el meu cor. 

BANYOLES   Sta. Maria 1.950,75 

                         Clínica 203,00 

                         Carmelites 505,00 

                          Sant Pere 803,37 

Cornellà 941,98 

S. Andreu de Mata 149,74 

S. Joan de Les Pedreres 435,00 

S. Vicenç de Camós  110,00 

Esponellà 180,00 

Fontcoberta 57,30 

Serinyà 43,00 

Vilavenut 23,00 

El Collell i parròquies 300,00 

TOTAL 5.702,14 

Recollit el dia de Corpus 

Col·lecta per CARITAS 

 PRE INSCRIPCIONS ESCOLTES 

2022-2023 
Com cada any des 

del 24 de juny al 

15 de juliol les pre-

inscripcions pel 

curs 2022-2023. 

Trobareu el formu-

lari per omplir 

hhtps://

docs.google.com/

forms/d/

e/1FAIpQLSekHcH

G2cs1_E3Q6l7g48

gUWoZ1AjCK3fj9u

tfEndvZqr_Y0w/

formResponse 
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En les misses del 27  de  juny al  3 de juliol de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Maria Rosa Güell Masó,  de 89 anys 

Dilluns 8 v Família Pujolàs Butiñà; Tots els difunts  7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Joan Coll i Pere Coll 

Dimecres 8 v Família Abellí 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v 
Pepita Castany i difunts de la seva família; 

Ramon Martí Bonet (Aniv.) 
7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Dolors Malagelada; Josep Juncà Busquets 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Família Costabella Casadevall 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;  Gna. Assumpció;   

11 m. Comunitat Parroquial 12 
Josep Serrat Ros i Família; Francisco Ribas;  

Lluís i Rafel Juncà i Teresa LLurba 

8 v.  Comunitat Parroquial  

PEREGRINACIÓ A LOURDES: 

Per demà, dilluns, està previst el retorn a casa dels 
que han participat a la peregrinació Diocesana de 

l’Hospitalitat a Lourdes.  

Esperem que retornin contents d’haver-hi pogut par-
ticipar un any més. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Et demanem, Senyor, que ens facis experts en saber mirar el cel 
amb les mans obertes, sense fronteres. 
Que aprenguem a abraçar la vida 
i les persones que surten al nostre encontre 
i siguem agraïts per tots els dons que rebem de la teva mà. 
Que mai no oblidem que l'èxit o el fracàs són coses passatgeres, 
i aprenguem a viure amb joia tot moment. 
Que entenguem en el fons del cor que el que realment compta 
és que continuem caminant, en comunió, en comunitat 
on puguem trobar el suport que ens capacita 
per perseverar quan estem cansats, per avançar quan tenim por. 
Que en les petites lluites de cada dia sentim la certesa de saber  
que no estem sols, encara que tinguem la sensació d'estar-ho. 
Que ens posem en camí sabent-nos en comunitat, en Església;  
on siguem nosaltres mateixos al marge del reconeixement,  
de la indiferència, de la crítica... ser el que tu esperes de nosaltres.  
Que seguint el teu estil de mirada, Senyor,  
siguem capaços d'esdevenir experts en la mirada agraïda  
que acull i convida a quedar-se amb el millor de la vida. 

(“La missa de cada dia” Juny 2022) 

Dimecres: 

FESTA DE SANT PERE I 

DE SANT PAU 

Pere instituí la primera església amb la 

resta d’Israel, Pau evangelitzà els altres 

pobles cridats a la fe. Així, per camins 

diversos, tots dos aplegaren l’única fa-

mília del Crist, els uneix una idèntica 

corona i tot el món els venera. 
(Prefaci de la Missa) 


