
Polignano a Mare (sud Itàlia) DIUMENGE 2 DURANT L’ANY :  15 de gener 2023 

 Acabades les festes de Nadal, i després del Baptisme de Jesús, comencem els diumenges que 

en diem de durant l’any. L’Evangeli d’avui es presenta a Jesús entre el seu Baptisme al Jordà i l’i-

nici de la predicació. El text que hem escoltat intenta donar resposta i explicar qui és aquest Je-

sús que ha estat batejat i que es disposa començar la seva activitat de predicar, tot anunciant la 

vinguda del Regne de Déu. Qui ens presenta a Jesús és Joan Baptista i el defineix com l’anyell de 

Déu que lleva el  pecat del món, diu que Jesús existia abans que Joan, que l’Esperit de Déu reposa 

en Jesús de forma permanent i que Jesús batejarà amb l’Esperit Sant. Aquest, diu Joan Baptista, 

és el FILL DE DÉU. 

 Joan Baptista  expressa la seva professió de fe en Jesús: “Jo ho he vist i en dono testimoni que 

aquest és el Fill de Déu”. Tot i que abans ens havia dit: “jo no sabia qui era”.  Per passar de dir que 

no sabia qui era a dir que és el Fill de Déu ha estat necessari tot un camí i una recerca per part de 

Joan. Això ens porta a pensar que a Déu ningú no el coneix si no és per gràcia, per regal de Déu. 

Ningú troba Déu si no és portat per l’Esperit. Aquesta actitud de Joan ens convida a tots nosal-

tres a la recerca. També hauríem de saber expressar la nostra definició de Jesús no amb fórmules 

apreses que ni entenem ni es diuen res, sinó des de l’experiència personal d’encontre i de trobada 

amb Jesús. 

 Partint del testimoniatge de Joan ens podem fer algunes preguntes a nivell persona, en l’àm-

bit d’església i de comunitat cristiana.  

 Estem atents i disposats a veure Jesús quan s’apropa a nosaltres? 

 Estem disposats a assenyalar i seguir Jesús, més enllà de parlar-ne i no fer res? 

 Estem disposats a desaparèixer nosaltres  per deixar lloc al qui ve, a deixar-nos transformar 

per l’Esperit que bufa en nosaltres i en l’Església? 

 El nostre testimoni està arrelat a la tradició del Poble de Déu per anunciar la presència activa 

de Déu en el nostre món? O sempre anem a la nostra? 

 Deixem que la nostra experiència i testimoni es purifica escoltant el nostre món i la nostra 

societat? 

 Que aquesta Eucaristia ens ajudi a conèixer més i millor a Jesús i que ens doni força per poder-

lo seguir i ser sempre els seus testimonis. 



15 de gener de 2023 
 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor Jesús, 
tu un dia vas preguntar als teus deixebles: 
«Qui diu la gent que soc jo?», 
i deforma més directa: 
«I vosaltres, ¿qui dieu que soc?». 
Des d'aleshores la gent i cadascú de nosaltres 
hem intentat amb diversos noms 
expressar el misteri de la teva persona, 
que cap d'ells no pot expressar del tot. 
No ens demanes cap resposta 
apresa del catecisme, 
sinó una que ens surti del cor, 
que respongui al que realment representes 
per a cadascú de nosaltres, 
com Joan Baptista: «Jo ho he vist, i dono  
testimoni que aquest és el Fill de Déu». 
Ell també et va presentar com «l'anyell de 
Déu que pren damunt seu el pecat del món». 
Ens impressiona aquesta confessió de fe. 
Tu no vas ser només el bon pastor, 
sinó que també et vas identificar 
amb nosaltres, els anyells, 
i no només t'has fet un de nosaltres, 
assumint la nostra condició, 
sinó que has carregat amb el nostre pecat, 
n'has estat una víctima. 
Però la teva immensa capacitat 
d'amor i de perdó 
ha guarit els nostres cors perversos i els ha 
obert a la vida i l'esperança. Gràcies, Senyor 
Jesucrist, Anyell de Déu, Fill del Pare! 

(“La missa de cada dia” Gener 2023) 

LA PEDRA I LA SORRA 
 

Una llegenda àrab explica 
que dos amics viatjaven 
junts pel desert. En una 
discussió, un bufetejà l'al-
tre. Aquest escrigué a la 
sorra: Avui el meu millor 
amic m'ha bufetejat. Arri-
baren a un oasi. El que 
havia estat bufetejat cai-

gué a l'aigua i, mentre s'ofegava, fou salvat pel seu 
company. Recuperat de l'espant, amb una navalla gra-
và en una pedra: Avui el meu millor amic m'ha salvat la 
vida. Tot intrigat, el seu amic li pregunta:  
-Per què, quan t'he fet mal, has escrit a la sorra i ara en 
una pedra? 
Amb un somriure als llavis respongué: 
-Quan un gran amic ens ofèn, hem d'escriure-ho a la 
sorra, perquè el vent de l'oblit i el perdó ho esborrin. 
Quan d'un gran amic rebem un gran do, hem de gra-
var-ho a la pedra de la memòria del cor, on cap vent 
del món no ho pugui esborrar. 

MISSA 

 FAMILIAR 
Dissabte, 21 de gener,  

a Santa Maria dels Turers. 

2/4 de 7 de la tarda (18,30) 
 

Pels nens i les nenes de  

catequesi, els seus familiars 

i tothom que vulgui 

SALM 
Senyor, cantaré tota la vida 

els vostres favors, 

d’una generació a l’altra   

Anunciaré la vostra fidelitat. 

Vós heu dit:  

«El meu favor és indestructible, 

mantinc la fidelitat en el cel.» 

He fet aliança amb els meus elegits, 

jurant a David el meu servent: 

«T’he creat per sempre una dinastia, 

mantindré per tots els segles  el teu tron.»  

Ell em dirà: «Sou el meu pare, 

el meu Déu i la roca que em salva.» 

Mantindré per sempre el meu amor, 

la meva aliança amb ell serà perpètua.  



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  

En les misses del  16 al  22  de gener de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v 
Tots els difunts; Les Ànimes;  

Hna Mª Estela Sosa F.S.J. Butiñana 
7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Francisqueta Ramió i Jaume Molas 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v 
Les Ànimes; Família Fontbernat Portella; 

Família Portella Juncà Alabert 
7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Les Ànimes 7 t Ànimes 

Divendres   7 t Ànimes 7,30 v. Mn. Sebastià Congost Coll 

Dissabte 8 v Les Ànimes; Família Sarquella Comerma  7 t. 
En acció de gràcies  

a Santa Elena 

Diumenge  

 

10 m. 
 Intenció Particular;   Santiago Soler Molins;  

Maria Noguer Surroca (Aniv.); Sor Asunción;  

11 m. 
 

Comunitat Parroquial  
12 

Conxita Brugada Planadecursach; 
Josep i Joaquim Teixidor i Llúcia Bramon 

8 v. Comunitat Parroquial 

CAL ARRISCAR 
Si l’home té por de caminar, que no deixi la mà de la mare. 
Si té por de caure, que segui. 
Si té por d’un accident, que deixi el cotxe al garatge. 
Si li fa por d’enfilar-se per les muntanyes,  
  que no es mogui del refugi. 
Si té por que el paracaigudes no s'obrirà, que no salti. 
Si li fa por la tempesta, que no llevi l’àncora. 
Si tem que no sobrà fer-se la casa, que es quedi amb els plànols. 
Si té por d’equivocar-se pel camí, que s’estigui a casa. 
Si tem l’esforç, el sacrifici i l’esdevenidor, que plegui de viure i, poruc,  
 que es tanqui i s’arrupeixi… 
 

D’aquesta manera.. . 
Podrà sobreviure, però no serà un home, 
  que és d’homes arriscar raonablement la vida. 
Podrà fer veure que estima, però no en sabrà gens, 
  perquè estimar és poder i voler arriscar la vida pels altres, per un altre. 
Podrà engendrar, però no serà pare ni mare, 
  que ésser pare o mare és, com la grana en terra, acceptar el risc suprem 
  de perdre la vida perquè neixi l’espiga. 

 

MICHEL QUOIST 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Salvador Boix Martí, de 79 anys 
Agustina Gala Valverde, 87 anys 

AVUI: a 2/4 de 5, als locals de catequesi de santa Maria: 

trobada del grup de FE I LLUM 

Dissabte: a 2/4 de 7 de la tarda, a Santa Maria dels Turers, 

MISSA FAMILIAR. S’hi convida especialment als nens i les 

nenes de la catequesi parroquial amb els pares i familiars.  


