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DIUMENGE 14 DURANT L’ANY “C”:  3 de Juliol de 2022  

La primera lectura que hem escoltat, del profeta Isaïes, fa tot un cant i elogi de Jerusalem.  Pel 

món jueu és a Jerusalem on hi ha posada l’esperança més gran. A l’Antic Testament Jerusalem es 

presenta com una ciutat, la més important del món  jueu: és a Jerusalem un hi ha el Temple de Déu i 

és a Jerusalem on resideix el Rei que és la màxima autoritat a la terra, després de Déu. Però Jerusa-

lem és també com una mare, que sempre acull i dóna sopluig als seus fills. La ciutat de Jerusalem 

l’any 586 aC va ser envaïda, saquejada i destruïda. El text de la primera lectura forma part de l’anunci 

que el profeta Isaïes fa  sobre el retorn dels fills a la Mare: anuncia que els deportats i exiliats torna-

ran a Jerusalem (com a ciutat i com a mare). El món utòpic que anuncia Isaïes es realitza sense es-

forç per pura obra de Déu. En canvi, a l’Evangeli Jesús parla d’esforç i sacrifici per estendre l’anunci 

del regne. 

L’Evangeli ens ha presentat, en aquest camí de Jesús cap a Jerusalem, un resum de què ha de ser la 

vida cristiana. Es tracta d’anar-nos explicant quin és l’estil del nostre mestre. Ens ha dit l’Evangeli: 

“Jesús en designà encara 72 i els envià  que s’avancin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell 

mateix havia d’anar”  El número 72 és signe d’universalitat de la missió. La tasca d’anunciar el mis-

satge de Jesús no és una feina individual sinó comunitària (de dos en dos, diu). En aquest enviament 

de dos en dos hi podem veure la força de la comunitat.  Aquests enviats què han de fer o com han 

d’actuar? Primer de tot Jesús accentua la pregària. Cal pregar. Després ve la confiança absoluta en 

Déu i no espantar-se mai davant la possibilitat dels conflictes que puguin sorgir. Jesús també parla 

d’una actitud de prudència i de senzillesa. Finalment, també recomana, pels seus seguidors a qui en-

via,  un estil de vida pobre i auster. Per fer tot això hi ha pressa: no ens podem entretenir, ja que la 

missió és urgent i no valen distraccions. 

Com podem nosaltres viure avui aquests consells de Jesús? Com podem proclamar l’arribada 

imminent del Regne de Déu? Desitjat, escampant i construït la pau, acompanyant amb bondat i se-

renor, essent persones compromeses que intenten viure i escampar l’Esperit de Jesús. 

Que aquesta celebració ens doni forces per ser capaços de viure i escampar l’Evangeli de Jesús.  



3 i 10 de juliol de 2022 

AGENDA DE JULIOL 
FESTA DE SANT CRISTÒFOR 

El dissabte, 9 de juliol:  

A Santa Maria dels Turers, a 2/4 de 12: Missa en honor al sant i a continuació breu 

concert. La Benedicció de vehicles a la tarda a Porqueres queda suspesa. 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 

El dissabte, 16 de juliol:  Al Monestir de Les Carmelites de Banyoles:  

A les 8 del matí Missa solemne 

A la tarda: a 2/4 de 6  Vespres Cantades. 

A les 6 Rosari i Trisagi Carmelità. Seguidament, s’imposarà l’escapulari Carmelità. 
 

ORDENACIÓ DIACONAL 

Diumenge, 17 de juliol, a les 6 de la tarda, a la Catedral de Girona 

Rebran l’orde del Diaconat els Srs. Joan Puig Rigau i Albert Gelis Torró. En Joan viu a 

Palol de Reverdit i de fa anys col·labora amb les parròquies de l’arxiprestat de Banyoles. 

Ens conviden a participar d’aquesta celebració i a donar-ne gràcies a Déu.  

AQUESTA PUBLICACIÓ TORNARÀ A SORTIR EL DIUMENGE 17 DE JULIOL 

ELS FILLS 
 

UNA DONA que aguantava un menut contra el seu pit 
digué: «Parla'ns dels Fills». 
I ell digué: Els vostres Fills no són vostres. Són els fills i 
les filles del deler de la Vida per ella mateixa. Vénen a 
través de vosaltres, però no de vosaltres, I tot i que es-
tan amb vosaltres, no són del tot vostres. 
Podeu donar-los el vostre amor però no els vostres pen-
saments, Car ells tenen llurs propis pensaments. Podeu 
acollir llurs cossos però no llurs ànimes, Car elles viuen 
a la casa del demà, que no podeu visitar ni en somnis. 
Podeu maldar per a ésser com ells, però no cerqueu de 
fer-los semblants a vosaltres. Car la vida no torna mai 
endarrere ni s'atarda en l'ahir. 

Vosaltres sou els arcs amb els quals els vostres fills són llençats com sagetes vivents. L’Arquer veu el 
senyal sobre el viarany de l'infinit, i us vincla amb la Seva força per tal que les Seves sagetes vagin 
rabent i lluny. Deixeu-vos encorbar amb goig per la mà de l'Arquer; Ja que Ell estima tant la sageta 
que vola, com l'arc estable. 

(Khalil Gibran: “El profeta”, fragment) 
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En les misses de l ’11  al  17 de juliol de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Maria Àngels Angelats Serra,  de 74 anys 
Josep Triola Ametller, de 86 anys 

Dilluns 8 v Tots els difunts  7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Enric Pérez 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Pepita Castany i difunts de la família 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v 
Carme Birulés Bahí; Carme Teixidor Casadevall; 

Carme Vila; Miquel Bustins i Carme Roura;  
 7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular; Margarita Suñer;  Gna. Assump-

ció;  Francesc Llobera (Aniv);   

11 m. Comunitat Parroquial 
12 

Carme Palomeras Arboix i Dolors Vila; Gna. Custodia; 
Francesc i Josep Sitjà i Carme Comas; Carme Comalat 
Roca; Anna Mª Colomer S.; Carme i Maria Sarquella 

Gubert; Carme Vilarrubias; Núria Planellas Clota;  

8 v. Francisqueta Ramió i Jaume Molas 

PREGÀRIA PER ALS DIFUNTS: 

Divendres 8 de juliol a Sant Pere a les 7 de la 

tarda i a Santa Maria a les 8 del vespre, prega-

rem per totes aquelles persones que ens han 

deixat durant el passat mes de juny.  

En les misses del 4 al  10 de juliol de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

NO CAL SABER-HO TOT 
No em cal saber-ho pas tot. Ni entendre-ho pas tot. No 

soc un savi. Ni un entès. Em reconec entre els senzills 
a qui ha estat revelat l’amor incondicional del Pare, 

Senyor del cel i de la terra. I això em basta. 

I soc també algunes vegades d’aquells que se senten 

cansats i afeixugats. I em costa entendre-ho i acceptar
-ho tot. Aleshores, habitat per una fràgil confiança, giro 

els ulls cap a tu, Jesús, el Ressuscitat, benèvol i humil 

de cor. Vinc a tu amb tot el que soc i tal com soc avui: 

amb el meu cos, la meva ment, la meva ànima. 
Vinc a tu perquè t’he conegut i t’he estimat. Soc acollit 

i comprès. I ara, tot jo em sento alleugerit, serè, agraït 

i joiós.  
Jaume Casassas 

Dilluns 8 v Maria Cos Dillet;  Tots els difunts  7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Miquel Rustullet  Culubret (Aniv.) 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Catalina Teixidor; Família Butiñà 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Difunts del mes de juny; Maria Rosa 7 t.  Difunts del mes de juny 

Dissabte 
10,30 Carmeta Teixidor 

 7 t. Comunitat Parroquial 
8 v Comunitat Parroquial 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;  Gna. Assumpció;   
Família Ramió Juanola; Joan Xargay;  

11 m. Comunitat Parroquial 
12 Miquel Boix Vilardell 

8 v.  Comunitat Parroquial  


