
Llac de Genesaret, vist des 

del turó de les Benaurances 

DIUMENGE 4 DURANT L’ANY :  29 de gener 2023 

 Les lectures que avui acabem d’escoltar, totes elles coincideixen en accentuar que la humilitat i 

la pobresa  són les virtuts que més ens apropen a Déu. La primera lectura del profeta Sofonies ens 

ha dit: “Busqueu la bondat, busqueu la humilitat. Potser així quedareu protegits del dia rigorós del 

Senyor”.  Sant Pau en la segona lectura ens deia: “Déu ha escollit els qui el món té per ignorants... 

els qui té per dèbils..., gent de qui ningú fa cas”. Tot això perquè tothom comprengui que Déu ha 

escollit els qui el món té per febles perquè “si algú es gloria, s’haurà de gloriar en el Senyor”.  

 L’Evangeli de les benaurances és un text que a primera vista és desconcertant. Més aviat ens 

sembla el contrari del que diu el nostre món i la nostra societat. Les benaurances de Jesús ens pro-

posen  unes actituds, ens conviden a prendre unes opcions sàvies que ens permeten viure amb en-

cert i sentit. Les benaurances ens expliquen com afrontar unes situacions de la vida des de la pers-

pectiva de l’Evangeli i del seguiment a Jesús. Algú ha dit que les benaurances  són com vuit portes 

que ens permeten entrar al regne de Déu, el Regne que Jesús ha vingut a fer realitat. Són vuit por-

tes que ens permeten escoltar i seguir Jesús. 

 Resseguint l’anunci de les Benaurances podem preguntar-nos com intentem viure cadascuna d’e-

lles. 

 Ens considerem pobres davant de Déu (com el publicà) o creiem tenir prou mèrit (com el fari-

seu)? Ambicionem les riqueses i els béns materials? 

 Ens fan por sofrir les penes o les injustícies que han de patir els altres? 

 Estem convençuts que la violència no porta enlloc ni arregla res? 

 Tenim fam i set de ser justos? Busquem i vivim la justícia per damunt de tot? 

 Tenim compassió dels malalts, dels qui ho passen malament i de tots els necessitats, o ens ta-

pem els ulls per no veure’ls? 

 Tenim el cor net i evitem l’engany i la calumnia? 

 Fem costat als que cerquen la bona entesa i la bona convivència amb tothom? 

 Ens hem sentit criticats o marginats per intentar fer el que Jesús ens demana a l’Evangeli? 

 Si intentem viure seguint els consells  les lectures d’avui  aconseguirem la credibilitat i la cohe-

rència de vida  que ens demana Jesús. Que l’Eucaristia d’avui ens doni forces  per assolir tot això.  



29 de gener de 2023 
LA SAVIESA SEGONS ELS ASHANTI 

Nyame, el Déu del cel, li va lliurar a Anansi una olla amb tota la saviesa del món i amb instruccions 

molt precises: Havia de repartir-la  equitativament entre tots els habitants de la terra. Dins l'olla hi havia 

realment tot el que podien necessitar. Com convertir la llet en mató i com portar-se bé amb els veïns, qui-

nes armes usar en la guerra i quins eren els ritus per a atreure's la voluntat dels déus, les paraules adequa-

des per a saludar a un cap i la destresa per a teixir amb fibra de palma. En suma, conceptes, procedi-

ments, habilitats i coneixements. 

Però l’Anansi no tenia ganes de compartir semblant tresor i va voler guardar-se'l tot per a ell. Per amaga–

ho millor, va decidir pujar l'olla a l'alt d'un gran arbre, el més alt de la selva. Però era dificilíssim grimpar 

carregant aquesta enorme olla a les mans. 

El seu fill Intikuma el va veure lluitant per enfilar-se el mes amunt possible i es va quedar mirant-lo amb 

sorpresa. 

—Pare —li va dir després d'una estona—, i no podries grimpar molt 

més còmode si et carregues aquesta olla a l'esquena...? 

Quan l’Anansi va escoltar aquest consell tan assenyat, cridà de ràbia. 

-Com és possible? Un noiet saber mes que jo, que tinc l'olla de la savie-

sa! ¿Per a què vull això? 

I en un atac de fúria, va llançar l'olla de la saviesa a terra. Ja era força 

enlaire.  L'olla es va estavellar amb gran soroll i trossos de saviesa van 

volar en totes les direccions de manera que seria impossible tornar 

a reunir-la. 

Durant molt de temps la gent va trobar i va recollir fragments de saviesa escampada per aquí i per allà, 

per terra, sobre les fulles, en els fongs i les lianes o barrejades amb l'aigua del riu. 

Gràcies a això cap home o dona en el món és amo de tota la saviesa i cadascun en té una mica. I quan al-

gunes persones es troben i es detenen a conversar i a intercanviar idees, comparteixen els uns amb els al-

tres el trosset que els va tocar.  

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES 

Diumenge, 12 de febrer del 2023 

 A les 12: CELEBRACIÓ DE L'EUCARISTIA  

a l’església parroquial de Santa Maria dels Turers. 
 A les 2 dinar  

Restaurant Casa Colònies "EL VILAR" : 22 ,-€ 

Sobretaula, amb sorteig i animació. 

 INSCRIPCIONS:  

abans del dia 7 de febrer (dimarts) 

A Francisco Mateu tef. 608 13 36 53  

A Montse Oller tef. 686 60 97 73 

 ORGANITZA:  

HOSPITALITAT DE LOURDES; FE I LLUM 

TOTHOM HI ÉS CONVIDAT 

SALM 145 
Feliços els pobres en l'esperit:  

el Regne del cel és per a ells. 

El Senyor fa justícia als oprimits,  

dona pa als qui tenen fam.  

El Senyor deslliura els presos.  

El Senyor dona la vista als cecs,  

el Senyor redreça els vençuts.  

El Senyor estima els justos;  

el Senyor guarda els forasters.  

El Senyor manté les viudes i els orfes,  

i capgira els camins dels injustos. 

El Senyor regna per sempre, 

és el teu Déu, Sió, per tots els segles.  

 



 

 

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

En les misses del  30 de gener al  5 de febrer  de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v 
Pepita Castany i difunts de la seva família; 

 Tots els difunts;  
7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v 
En acció de gràcies;  

Hna. Ana Maria Ripa F.S.J. Butiñana 
7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Pietat Birulés Bahí; Pere Bosch i família 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v 
En acció de gràcies;  Enriqueta Canalies,  

Pere Puigdemont i Joan Planella Juanmiquel 
7 t Josep Coll 

Divendres   7 t Ànimes 7,30 v. En acció de gràcies; Hna. Pilar García  F.S.J. Butiñana 

Dissabte 8 v 
Martirià Butiñà Pagès (Aniv.); Concepció Ferrer  

Moner i família; Família Sarquella Comerma 
 7 t. Mn. Narcís Costabella i Família 

Diumenge  

 

10 m.  Intenció Particular;   Sor Asunción;  Margarita Buxeda 

11 m. 
 

Comunitat Parroquial  12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Rosa Clavaguera 

8 v. Comunitat Parroquial  

FESTA DE LA CANDELERA: El dia 2 de febrer, just quaranta 

dies després de Nadal, l’església celebra la festa de la presentació 

del Senyor. Donat que, d’antic, en aquesta festa s’hi feia una pro-

cessó amb candeles, per això ha quedat el nom de LA CANDE-

LERA. 

Aquell dijous, a les misses de Banyoles, s’hi beneiran les candeles 

i es farà la processó abans de cada missa. 

BENEDICCIÓ 
Que el Senyor il·lumini  
les teves ombres, 
aclareixi els teus dubtes, 
guiï les teves cerques, 
senyali sempre a l'horitzó 
i el renovi cada dia  
amb cada albada. 
Que sempre hi hagi en el teu cor 
preguntes que et mantinguin viu 
desitjos que et posin en marxa 
il·lusions que et donin força 
i ànim que t'impulsi a seguir. 
Però, sobretot 
que et doni la confiança 
de saber que no camines sol  
i sense rumb 
sinó que vas amb Ell i cap a Ell. 

 
Óscar Cala sj 

DIA DE LA VIDA CONSAGRADA 

El proper 2 DE FEBRER celebrem la festa litúr-

gica de la PRESENTACIÓ DE JESÚS AL TEM-

PLE. La litúrgia d’aquest dia vol apropar a la co-

munitat la necessitat de recordar i pregar per les 

persones que han consagrat la seva vida al servei 

del Regne de Déu seguint més de prop Jesús mit-

jançant la consagració religiosa. 

 La Delegació Diocesana de Vida Consagrada re-

comana a les Parròquies que la celebració d’a-

questa Jornada sigui una oportunitat per enfortir 

la relació i el coneixement entre les diferents Con-

gregacions que són al nostre bisbat i les persones 

que creuen en Jesús i estimen la seva Església. 

Tinguem present en la nostra pregària i l’acció de 

gràcies el do la vocació a la Vida Consagrada.  

A Banyoles hi ha presència de Les Carmelites, 

Filles de Sant Josep (Butinyanes), Religioses de 

Sant Josep de Girona (Clínica Salus), Filles del 

Sagrat Cor de Jesús i les Operaries Parroquials-

Magdalena Aulina (Casa Nostra). 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Ramon Font Iglesias , de 92 anys 
Joan Reixach Marquès, de 87 anys 
Pere Casadevall Tornabells, de 84 anys 


