
Avui comencem a llegir, a l’Evangeli, la primera de les tres catequesis que en l’antiguitat es feien 

servir com a preparació immediata pels que el dia de Pasqua rebien el Baptisme. El text de la pri-

mera lectura i l’Evangeli ens parlen  de set i de beure. L’Evangeli ens parla del pou de Jacob d’on 

surt una aigua que dura segles, però, que no satisfà del tot la set. La primera lectura ens ha parlat 

de Moisès que aconsegueix una aigua  que apaga la set però per poc temps: qui en beu torna a te-

nir set, cal beure’n amb freqüència. També l’Evangeli ens parla de Jesús i ens el presenta com 

aquell de qui brolla  l’aigua i es transforma en font dins la samaritana: “L’aigua que li donaré es 

convertirà en una font que brolla sempre dintre d’ell per donar-li vida eterna”, hem escoltat a l’Evan-

geli. L’aigua que ofereix Jesús apaga la set de forma definitiva i qui en beu l’ha d’escampar i oferir-

la a tothom. 

Quan parlem de set no ens referim sols a la set material del cos, sinó que sovint ens volem  referir 

a les ànsies, als desitjos i a les aspiracions més profundes de la persona humana. Ens podem pre-

guntar quines són les meves sets veritables. Ens cal anar-les cercant i descobrint i en la mesura 

que les anem trobant ens caldrà anar-les compartint i fer de la nostra vida una font de vida per les 

altres persones del costat. La samaritana un cop ha trobat Jesús ja no necessitarà més ni pius ni 

galledes. Havent descobert la font d’aigua vida i veritable ja no cal cercar res més perquè aquesta 

aigua satisfà plenament la set i totes les  aspiracions humanes. Aquesta aigua és Jesús, que és qui 

dona sentit a la nostra manera de viure. 

Jesús se’ns ofereix com l’aigua que satisfà la set. Que aquesta Quaresma ens ajudi a descobrir 

aquesta font d’aigua que és Jesús. I que a mesura que anem descobrint el missatge de l’Evangeli 

anem avançant també en trobar sentit a la nostra manera i estil de viure. 

DIUMENGE 3 DE QUARESMA “A”: 12 de març 2023 



12 de març de 2023 

40 DIES DE DEJUNI 
El primer d'aquests quaranta dies va rebre una trucada que li va 
dir que seria qüestió de mesos. El dia quaranta la trucada revela-
va que ja només seria qüestió d'hores. 
I així pare i filla es van veure en la tessitura de triar de què deju-
nar i amb què sadollar-se en aquesta Quaresma. El pare malalt 
va dejunar de gairebé tot: de supèrbia, de responsabilitat, de tre-
ball, de fer la compra, de conduir, de decidir, d'autonomia… Es 
va fer obedient en la malaltia. La filla, pretenent ser Marta i Ma-
ria, va dejunar de temps per a si, de compromisos adquirits, de 
voluntariats, de misses, de reunions, del seu lloc habitual de treball… Va dejunar d'excuses i de 
distàncies, de llargs temps sense veure’l, d'indiferència… Es va fer filla en la malaltia. 
Tot allò de què van dejunar va deixar un buit immens que només l'amor podria omplir. L'exigèn-
cia de l'amor (i no una altra) es va imposar entre aquestes dues vides que tant s'havien buscat 
apassionadament i que per fi es trobaven. Les cures d'ella van trobar resposta en els petons d'ell. 
Les mirades d'ell van trobar resposta en les abraçades d'ella. 
Van dejunar fins a la mort i es van sadollar d'amor per a la VIDA.  

 Latícia Alonso 

DIA DEL SEMINARI 

Cada any, en el dia de Sant 
Josep, recordem als joves que 
es preparen per ser capellans 

en el SEMINARI. Els recordem 
en la pregària i també amb la 

nostra contribució econòmica 
per donar  suport a la seva 

formació.  

DIUMENGE QUE VE: 

COL·LECTA  

PEL SEMINARI 

EL QUE TU VULGUIS 

Senyor, 

com tu vulguis, ha de succeir-me, 

i com tu vulguis, així vull caminar, 

ajuda'm només a comprendre  

la teva voluntat. 

Senyor, quan tu vulguis,  

llavors és el moment, 

i quan tu vulguis, estic preparat, 

avui i en tota l'eternitat. 

Senyor, 

el que  tu vulguis, això ho accepto, 

i el que tu vulguis,  

és per a mi guany, 

n'hi ha prou que jo sigui teu. 

Senyor, 

perquè tu ho vols, per això és bo, 

i perquè tu ho vols,  

per això tinc valor, 

el meu cor descansa a les teves mans. 
Beat Rupert Meyer  

FESTA DE SANT JOSEP 

S’escau el 19 de març, que aquest any és diumenge. Com que coincideix 

amb diumenge de Quaresma, la missa de Sant Josep se celebrarà el di-

lluns,  dia 20. Aquell dia, dilluns, a la Clínica Salus, a les onze del matí hi 

haurà la missa de SANT JOSEP. 



 

 

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

En les misses del  13  al 19 de març de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v 
Família Brugada; Tots els difunts  

Ramiro Arnau Roca (Aniv.); Manel Sánchez B.  
i Quimeta Bonaventura Arnau 

7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v 
Hna. Concepción Benito F.S.J. Butiñana 

Manel Sánchez B. i Quimeta Bonaventura Arnau 
7 t. Ànimes 

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

 Manel Sánchez B. i Quimeta Bonaventura Arnau 
7 t. 

Difunts Família  
Ferrer-Raset-Rovira 

Dijous  7,30  v 
Hna. Joaquina Vilches F.S.J. Butiñana;  

Joaquim Daranas Calvó (Aniv.);  
Manel Sánchez B. i Quimeta Bonaventura Arnau; 

7 t Josep Estany i Josep Coll 

Divendres   7 t Ànimes 7,30 v. 
En acció de gràcies; Francisqueta Ramió i Jaume Molas;  

Manel Sánchez B. i Quimeta Bonaventura Arnau;  
Dolors Costa;  

Dissabte 8 v 
Hna. Joaquina Vilches F.S.J. Butiñana; Mn. Sebastià 

Congost; Joan Puigdevall (aniv.);  Manel Sánchez B. i 
Quimeta Bonaventura Arnau  

 7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

 

10 m. 
Intenció Particular; Josep Pinatella; Carme Arnau; 

 Josep Mª Soldevila Teixidor;  

11 m. 
 

Montserrat Casals  
12 

Manel Sánchez B. i Quimeta Bonaventura Arnau;  
Mn. Josep Pol A. Mn. Josep Mª Amich; Júlia Pinedo i 

Custòdia Pájaro; Francesc i Josep Sitjà i Carme Comas; 
Pepita Castany i família; Josep Estudis Busquets;  

Josep Oller Cordomí; Jaume Tarradas;  
Josep Ferrer G. i Amparo Ferrer Camós  

8 v. Família Álvarez Octavio de Toledo 

AVUI: a 2/4 de 5 de la tarda, als locals Parroquials de Santa Maria, tro-

bada del grup de FE I LLUM 

DILLUNS: al despatx parroquial de Santa Maria, a les 8 del vespre, 

trobada del grup d’ESTUDI D’EVANGELI 

DIMARTS: al despatx parroquial, a les 8 del vespre, trobada del grup 

de Catequistes  per reflexionar sobre l'Evangeli del diumenge següent. 

DISSABTE: a 2/4 de 7 de la tarda, a l’església de Santa Maria dels Tu-

rers. MISSA FAMILIAR, pels nens i les nenes de la catequesi amb els 

seus pares i familiars. 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Miquel Mir Badia, de 94 anys 
Rosario Ruiz Martin, de 93 anys 
Fèlix Maroto Castrilo, de 99 anys 
Joan Grau Masó, de 83 anys 
Carme Arnau Roca, de 79 anys 
Rosa Masdeu Ros, de 88 anys 

VIACRUCIS QUARESMAL:  
SANT PERE:  dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda 
LA CLÍNICA: divendres a les 6 de la tarda. 
SANTA MARIA DELS TURERS:  
 Divendres a les 7 de la tarda 

XERRADES QUARESMALS 2023 
Tal com estava anunciat s’han fet les xerrades Quaresmals a 

Santa Maria de Banyoles. El dia 28 de febrer hi han assistit 

45 persones, i els dies 2 i 7 de març 60 a cadascuna. Els temes  

han estat d'interès pels assistents. 


