
Jesús, a l’Evangeli,  continua predicant el seu missatge  i avui ho fa fent servir dues imatges: 

“Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món”. Fixem-nos que Jesús no diu: Heu de 

ser sal i llum, si no que diu Vosaltres SOU. Pel fet de ser deixebles de Jesús som sal i llum del món. 

Això va bé recordar-ho perquè fàcilment en la vida podem perdre energia, sempre que ens deixem 

ofegar per les preocupacions mundanes. En canvi, conservem energia  si prenem per model a Jesús, 

que a través de la pregària estava unit amb el Pare del cel i sempre també ben a prop dels que l’en-

voltaven. Tant la sal com la llum fan la seva feina sense proposar-s’ho ni presumir, podríem dir que 

sense adonar-se’n. Ni la sal ni la llum són profitoses per a si mateixes sinó per als altres. 

Com podem ser sal i llum? Amb el nostre simple comportament, en la vida de cada dia hem de ser 

sal i llum en el nostre món. La primera lectura del profeta Isaïes ens ha donat unes pistes ben 

clares. Ens deia:  “Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vaga-

bunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus”. Tot això ben conscients 

que la nostra saviesa no es fonamenta en els homes sinó en el poder de Déu, tal com ens ha dit S. 

Pau a la segona lectura. 

La imatge de la sal ens fa pensar en la discreció, en  passar desapercebut, en la senzillesa, en el ser-

hi però sense en prou feines notar-se. En canvi, la imatge de la llum és potent, es nota, es veu d’una 

hora lluny. En aquest sentit, el cristià ha d’irradiar claredat al seu entorn i fer desaparèixer la fos-

cor, excel·lint per les seves bones obres. Les dues imatges no sempre són fàcils de conjuminar. De 

vegades caldrà accentuar més el ser sal que el fet de ser llum i en altres ocasions al revés. Poden 

semblar dues imatges contradictòries, però de fet són complementàries.  

Si som sal i llum en el nostre món es farà realitat el que diu Jesús a l’escriptura: “Llavors resplendirà 

la vostra llum davant la gent. Llavors, en  veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del 

cel”. Que l’Eucaristia que estem celebrant ens ajudi a ser de veritat sal de la terra i llum del món.  
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5 de febrer de 2023 

ORACIÓ SORPRESA A KANSAS CITY  

Va passar a Kansas, als Estats Units. Es va demanar 

al pastor Joe Wright, de l’església “Central Christian 

Church”, que fes una pregària d’obertura a la sessió 

d’inauguració del Senat de Kansas. Els dirigents i po-

lítics parlamentaris esperaven una oració ordinària 

protocol·lària, però no va pas ser així. Això va ser el 

que van escoltar:  

“Senyor, venim davant teu en aquest dia per demanar

-te perdó i per demanar el teu guiatge. Sabem que la 

teva Paraula diu: “Ai dels qui tenen el mal per bé i el bé 

per mal!” (Isaïes 5,20); i és exactament el que hem fet.  

Hem perdut l’equilibri espiritual i hem canviat els 

nostres valors.  

Hem explotat el pobre i a això li diem “sort”.  

Hem recompensat la peresa i n’hem dit “ajuda social”.  

Hem matat els nostres fills que encara no han nascut 

i ho hem anomenat “despenalització de l’avortament”.  

Hem abatut els nostres condemnats i n’hem dit “fer 

justícia”.  

Hem estat negligents a disciplinar els nostres fills i 

n’hem dit “desenvolupar la seva autoestima”.  

Hem abusat del poder i n’hem dit “política”.  

Hem envejat els béns dels nostres veïns i d’això en 

diem “tenir ambició”.  

Hem contaminat les ones de ràdio i televisió amb 

molta grolleria i pornografia i en diem “llibertat d’ex-

pressió”. Hem ridiculitzat els valors dels nostres 

avantpassats i diem que són “obsolets i antiquats”. Oh 

Déu, mira el més profund dels nostres cors; purifi-

ca’ns i deslliura’ns dels nostres pecats. Amén”.  

Aquesta oració, naturalment, va molestar molts par-

lamentaris. Alguns van abandonar la sala, d’altres 

van qualificar l’oració de missatge d’intolerància, i 

d’altres, com és habitual en aquests casos, li retreien 

que un pastor religiós ha de parlar de Déu i no de po-

lítica...  

Mn. Miquel-Àngel Ferrés  

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  

 ORGANITZA:  

HOSPITALITAT DE LOURDES; 

FE I LLUM 

TOTHOM HI ÉS CONVIDAT 

DIUMENGE, 12 DE FEBRER 

COL·LECTA DESTINADA  

A   MANS UNIDES 



 

 

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

En les misses del  6 al 12 de febrer  de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v 
Hna. Pilar García  F.S.J. Butiñana; 

 Tots els difunts;  
7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Antonio Hostench 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Maria Pilar Garcia 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Maria Rosa; Família Butiñà;  7 t Ànimes 

Divendres   7 t Difunts mes de gener 7,30 v. Difunts mes de gener 

Dissabte 8 v 
Joan Sala Ferrés i família; Joaquima Ferrés Campolier i 

Àngela Sala Font 
 7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

 

10 m. 
 Intenció Particular;   Oller-Ametller;  

Maria Àngles, Quim i Família 
11 m. 

 
Comunitat Parroquial  12 Quim Soler Mir 

8 v. Família Sarquella Comerma 

DIMECRES: a la Parròquia de Sant Pere, de sis a set de la tarda, VETLLA DE PREGÀRIA amb expo-

sició del Santíssim. 

DIVENDRES: a Sant Pere a la missa de les 7de la tarda i a Santa Maria a 2/4 de 8 del vespre, pregarem 

pel difunts que ens han deixat al llarg del mes de gener passat. 

DIUMENGE: Festa de la Mare de Déu de Lourdes. A Santa Maria, a  les 12, CELEBRACIÓ DE L'EU-

CARISTIA; després dinar de Germanor. És organitzat per  l’HOSPITALITAT DE LOURDES i el grup 

de FE I LLUM 

CELEBRACIONS DOMINICALS  EN ABSÈNCIA DE PREVERE  

Degut a la manca de capellans, cada dia es fa més difícil poder atendre les celebracions 

de l'eucaristia els diumenges i festes. Per tal que a parròquies o aplecs puguin celebrar 

el dia del Senyor es fan CELEBRACIONS DE LA PARAULA, amb distribució de l’Eu-

caristia.  

Per poder tenir laics preparats que puguin fer aquest servei, a l’arxiprestat de Banyoles 

es preveu fer unes trobades de formació. Seran a Santa Maria dels Turers,  els dimarts 

7, 14 i 21 de febrer, a les 8 del vespre i fins a les nou. La formació la donarà Mn. Jordi 

Font, rector de Fontcoberta i moltes altres parròquies. 

CADA DIA, LA VIDA ENTERA 

 És curiós les moltes coses que poden passar en un 

dia. Quantes històries, pensaments, idees passen 

per cada jornada. Com una petita biografia. Cada 

dia hi ha moments d’oci, de treball, d’esforç, de 

dubte, d’aliment, d’encontre, d’Evangeli, de Déu... 

I és que, cada dia, trec el cap a la vida entera.  


