
Llac de Genesaret 

DIUMENGE 3 DURANT L’ANY :  22 de gener 2023 

 Venim de celebrar Nadal  i el Baptisme de Jesús.  Aquell infant nascut a Betlem, que era el Salva-

dor i el Déu-amb-nosaltres, és el Fill estimat de Déu, segons vàrem veure allà al riu Jordà. Després 

de saber tot això de Jesús, ara ens fixarem en el que diu i fa, tot començant la seva activitat pública. 

Aquí és on hem de situar el fragment de l’Evangeli que hem escoltat avui. És un text que té tres 

breus passatges: l’activitat inicial de Jesús, la crida dels quatre primers deixebles i el resum de l’acti-

vitat de Jesús a Galilea. 

 Jesús comença la seva presència a Cafarnaüm.  No és cap centre important, és un  poblet de 

pescadors, pagesos i comerciants, a tocar del llac de Genesaret. Per Jesús l’essencial és dirigir-se als 

“qui viuen en un país tenebrós”, com ja ens ha dit la primera lectura, un indret on viu la gent més 

oblidada i depreciada (pagesos i pescadors). Jesús és aquesta llum en mig de la foscor. Anar a les 

fosques és moure’s en la tristesa, el desànim, la divisió, l’enemistat. En canvi, caminar en la llum, 

que és el que ens porta Jesús, és viure en la joia, l’estimació, la germanor, la solidaritat. Nosaltres 

cerquem la llum de Jesús? Deixem que sigui Ell el qui il·lumina la nostra vida? 

 A Cafarnaüm,  vora la platja, es troba amb quatre pescadors i els convida que el segueixin. Són 

els quatre primers del  grup que arribarà a ser de dotze. Aquests joves, gent pobre i senzilla, segu-

rament ja haurien sentit a parlar de Jesús i en sabien alguna cosa. Què els mou a seguir Jesús? Tot 

ho tindrien clar en el moment de prendre la decisió? Això sembla que no pas gaire. Al llarg de l’E-

vangeli anirem descobrint  que algunes aspiracions dels deixebles estaven molt lluny del que predi-

cava Jesús. No ho tenien tot clar, però van descobrint a Jesús. De fet, la invitació és taxativa: ”Vine 

amb mi”. Aquesta invitació ens fa pensar en aquella altra: “Veniu i ho veureu”.  Aquesta frase ens 

convida  a centrar la nostra fe en Jesucrist. Jesús no sols predica sinó que també actua, fa coses. L’e-

vangeli  ens ho ha explicat: recorre, ensenya, proclama, cura... i d’aquesta manera va fent realitat la 

Bona Nova. 

 Que aquesta Eucaristia faci ressonar a dins del nostre cor el “Vine i segueix-me” o el “Veniu i ho 

veureu” que ens ha adreçat Jesús. I que la celebració ens ajudi a recentrar la nostra fe en Jesús, Ell 

que és la llum que resplendeix en el nostre món més i millor a Jesús i que ens doni força per poder-

lo seguir i ser sempre els seus testimonis. 



22 de gener de 2023 

VULL UN AMOR QUE PARLI DE TU 
Vull construir-me un amor que sigui sòlid. Un amor que busqui més el 

fet de donar que el fet de rebre. Un amor, a vegades, de guerrilla i al-

tres, de pa sucat amb oli. Un amor que parli l'idioma dels qui, enmig de 

les seves atrafegades vides, pensen que sempre hi ha espai per a la ten-

dresa. Un amor que no es mira a si mateix, sinó que surt a  trobar l’al-

tre, buscant omplir el cor de molts més noms que el propi. 

M'agradaria viure en un amor que sigui profund, que creixi amb tot, 

fins i tot amb els fracassos, els mals humors i els dies que passen sense 

més ni més. Un amor que tingui una de calç i una de sorra o, si es pre-

fereix, una d'alegria i una de creu. Un amor de durada i no de substitu-

ció. Un amor de cada dia, que s'alimenti de la conversa profunda sobre 

les coses de la vida que més importen. Un amor que posi les coses fà-

cils. 

Vull un amor que sigui més que un sentiment. Vull que sigui una decisió que no depengui del foc 

de la passió inicial, sinó que miri a la història viscuda i compartida, celebrant els encerts i apre-

nent dels errors. Un amor que es reconfigura i s'adapta a les sempre canviants circumstàncies 

de la vida, sense perdre l'essència ni oblidar els motius. Es tracta d'un amor que té sentit, però 

que alhora és passió i entrega. 

Somnio amb un amor sense pany ni forrellat, on cada dia es visqui amb la passió de qui sap que 

pot ser l'últim i que, precisament gràcies a això, no tracti de guardar-se res per a si mateix. Un 

amor sense zel ni recel, que es dona, es parteix i es reparteix… com vas fer Tu, amb el teu cos i 

la teva sang. No diré un amor sense por, perquè això és impossible… però sí que diré un amor 

amb desitjos i somnis molt més grans que la por. Un amor que escull lliurement endinsar-se fins 

al final. 

No busco un amor perfecte. Només vull un amor que parli de Tu i de la teva Bona Notícia. Un 

amor que camini cap a Tu i et tingui present en cada mirada, cada carícia i, fins i tot, cada re-

tret, perquè Tu ens has regalat l'alegria de l'amor i a Tu ha de tornar. Un amor que confiï, s'em-

pari i es basi en Tu. 
Ana Rueda Legorburo   a https://pastoralsj.org/ 

EL CANT DE DÉU 
Es va reunir el savi Gurú amb els seus deixebles com ho feia cada matí. "Déu" era 

el tema d'aquell dia i la discussió estava summament interessant. Fins que, cansat 

ja de tanta paràfrasi filosòfica, un deixeble li pregunta amb gosadia: 

—Mestre sublim, digui'ns-ho perquè, si no hi ha proves contundents, per què cre-

ieu que existeix Déu? 

El Gurú va dirigir la seva mirada desperta a l'horitzó i sentint el bell cant d'un rossinyol contestà: 

—Déu és com aquest ocell que canta en el brancam de l’arbre: no podem veure’l, però sabem que hi és 

perquè sentim el seu cant. 

Déu és present en totes les coses i el seu cant l'entonen totes les seves criatures, però és tan pronunciada la sordesa 

de l’home, que escolta més el soroll dels cotxes que no pas els batecs del seu cor. 
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En les misses del  23 al  29  de gener de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

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

Carles Bassó Albertí 
7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Jaume Oller Hereu (Aniv.) 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Les Ànimes; Hna. Mª Estela Sosa F.S.J. Butiñana 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Les Ànimes; Família Pujolàs Butiñà 7 t Ànimes 

Divendres   7 t Ànimes 7,30 v. En acció de gràcies 

Dissabte 8 v Joaquim Fernández Sanz   7 t. Joan Sabé (Aniv.) 

Diumenge  

 

10 m.  Intenció Particular;   Sor Asunción;  

11 m. 
 

Pere Pagès i Jovita Heras; 
Montserrat Casals  

12 Esteve Bosch; Elvira Vidal 

8 v. Família Sarquella Comerma 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Carme Feliu Clopés  85 anys 
Àngela Teixidor Cos, de 96 anys 

FESTA DE SANT ANTONI: a Banyoles la celebrarem el diu-

menge vinent, 29 de gener. A les 10 del matí, els pendonistes es 

faran presents a la missa de la Parròquia de Santa  Maria. Cap a 

2/4 d’una, a la plaça de Santa Maria, davant l’església, es farà la 

benedicció dels animals. 

RECAPTAT A LA CAMPANYA DE NADAL  

DE CÀRITAS 

Santa Maria 873,10 

Sant Pere 650,00 

Cornellà del Terri 920,00 

Serinyà 85,00 

T OTAL Parròquies 2.528,10  

Ingressos al compte c. de Càritas 7.550,00 

Total recaptat Campanya Nadal  10.078,10 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor Jesús, tenim la sensació que la nostra humanitat viu a les fosques: els conflictes generen 

guerres,  perquè som incapaços de solucionar-los amb el diàleg i la negociació; els interessos econò-

mics i ideològics passen al davant del bé comú i la dignitat de les persones i els pobles; continuem 

destruint el planeta, tot i saber i comprovar els efectes devastadors que això genera en el clima i la 

pobresa i l'explotació dels més febles... Necessitem la teva llum que il·lumini els racons foscos dels 

nostres cors i de les nostres estructures, la llum que faci brillar la grandesa i dignitat de cada perso-

na, la bellesa de la nostra casa comuna.  Necessitem la teva ajuda per superar els nostres instints 

primaris, per obrir-nos a la humanitat nova que has vingut a gestar, capaç d'amor gratuït, de servei, 

de perdó, de renúncia en bé de l'altre, de sensibilitat pels més febles i necessitats. Ajuda'ns a respon-

dre amb rapidesa a la teva crida, com els teus primers deixebles, i a deixar-nos il·luminar. 
(“La missa de cada dia”, gener 2023) 

 


