
Hem escoltat a l’Evangeli la tercera catequesi baptismal que es feia, en els primers segles de l’església, 

als adults que es preparaven per rebre el baptisme el dia de Pasqua. Després de presentar-nos a Jesús 

com l’aigua que qui en beu ja no tindrà mai més set (la samaritana), o com la llum que il·lumina les 

nostres cegueses (diumenge passat), avui Jesús se’ns presenta com la vida. Jesús és el donador de vida, 

el portador de vida. Jesús és el qui ve a comunicar-nos la vida de Déu. 

L’escena de l’Evangeli ens mostra una sèrie de detalls que ens ensenyen el tarannà  i la sensibilitat de 

Jesús. Ens diu que Jesús estimava Llàtzer, per això quan li comuniquen la mort diu l’Evangeli que a Je-

sús “se li negaren els ulls” “Jesús es commogué profundament i es contorbà”.  Davant aquesta situació 

Jesús comenta: “Jo soc la resurrecció i la vida. El qui creu en mi, encara que mori, viurà”.  La vida de   

què parla aquí  Jesús no es refereix a quelcom que passarà al final de temps. Tal com ho diu Jesús vol 

dir que la vida eterna promesa no sols és una esperança de cara al futur, sinó una realitat present i ac-

tuant en tot aquell qui creu en Ell (en Jesús). Per això Jesús pregunta a Marta: “Ho creus això”.  La vida 

que ofereix Jesús va lligada a la presència personal de Jesús. Ell no parla pas de la vida biològica sinó 

d’aquesta vida que és, dient-ho amb paraules de Sant Pau, “és sembrat  un  cos terrenal i ressuscita un 

cos espiritual “ (1 Cor 15, 44). Perquè la vida de què parla Jesús  arribi a nosaltres caldrà que ens adhe-

rim a Jesús. Això voldrà dir: intentar tenir una actitud davant la vida com la de Jesús.  

Aquesta escena de l’Evangeli és una  mostra de fe en Jesús.  Ens mostra com en la persona de Jesús 

s’uneixen la naturalesa humana i la divina. Jesús és l’amic que plora, però al mateix temps és la Resur-

recció i la vida, perquè Déu és amor. També per a nosaltres la resurrecció és un fet present perquè en 

nosaltres Jesús és la vida, ”per l’Esperit que viu en nosaltres” (Rm 8,11), com  ens diu Sant Pau. Aquest 

passatge de l’Evangeli ens situa al Divendres Sant (mort) i també al dia de Pasqua  (Vida) 

En aquesta Eucaristia fem nostre la professió de fe de Marta: ”Jo crec que Vós sou el Messies, el Fill de 

Déu que havia de venir al món”  
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QUÈ SIGNIFICA SER CRISTIÀ? 

Ser cristià és saber que cada dia que em desperto és un regal 

que rebo. És estremir-se davant la immensitat de l'oceà i la 

llunyania de l'horitzó. És sentir la gratuïtat de tot el que ens 

envolta. És palpar que no ens hem donat res del que tenim. És 

commoure's amb el vol dels ocells i el raucar d'una granota. 

És traspassar amb la mirada la caducitat de la tardor. És per-

cebre la llum de l'hivern. És rendir-se a la bellesa dels astres. 

És contemplar agraït el rostre de l'amic. És riure i ballar, tre-

ballar i descansar, conversar i estimar. Ser cristià és, doncs, 

una manera de viure. Però viure sentint com el bé del món 

ens orienta al Déu de Jesús que, amb el seu Sant Esperit, és 

font i suport de tot el que existeix. Ser cristià és viure de debò. 

Per això, ser cristià també és saber que cada dia moren milers 

de nens. És estremir-se davant la immensitat de la fam i la 

proximitat de la guerra. És sentir la buidor de les promeses de 

pau i la indignació de les víctimes. És palpar que uns ho te-

nen tot i altres res. És commoure's amb la misèria d’uns i 

la fartanera de tan pocs. És ser traspassat per la mirada del 

marginat. És percebre, en ell, el rostre velat de Jesucrist. És 

rendir-se a la negra esplendor de la veritat. És contemplar in-

dignat el rostre de l’abusador. És plorar i protestar, denunciar 

i acompanyar, resistir i perdonar. Ser cristià és, certament, 

una manera de viure. Però viure sentint com també l'horror 

del món ens remet a aquest Déu Pare que, amb el seu Esperit, 

és justícia i esperança de tot el que existeix. Ser cristià signifi-

ca, sens dubte, viure de debò. 

(Pedro Castelao a https://pastoralsj.org/) 

CELEBRACIONS DEL PERDÓ 

Dijous, 30 de març, a 2/4 de 7 de la tarda: CORNELLÀ 

Dilluns 3 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre: SANTA MARIA DELS TURERS 

Dimarts, 4 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre: SANT PERE 

Dimecres, 5 d’abril: a 2/4 de 8 del vespre: LES PEDRERES 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor, la mort de les persones que 
estimem; ens deixa molt tocats. 

Per més que tinguem fe, ens costa 
d'acceptar. Fins i tot, com Marta,  

no ens consola saber que els nostres 
éssers estimats ressuscitaran  

«el darrer dia». Els voldríem vius 
ara, per poder-los sentir i tocar.  

Però sabem que tu ens pots enten-
dre i acompanyes, perquè també vas 

passar per la nostra experiència. 
Et vas commoure veient la viuda de 
Naïm quan portava el seu fill únic a 
enterrar, igualment davant la mort 

del teu amic Llàtzer.  
L’Evangeli d'avui diu que  

et vas commoure profundament 
i et vas contorbar, deforma que se't 

negaren els ulls i la gent deia: 
«Mireu com l'estimava». Tu mateix  

vas experimentar la mort, i una 
mort en creu. Et donem gràcies 
no només perquè pots entendre i 
acompanyar el nostre sofriment 
sinó perquè ens dones la certesa  

i l'esperança que els nostres éssers 
estimats -i nosaltres mateixos- 

«encara que morin, viuran»,  
perquè tu ets la Resurrecció i la Vi-
da. Vas confiar la teva vida al Pare  
i ell te l'ha retornada en plenitud,  

fent-te font de vida  
per als qui creiem en tu. 

(“La missa de cada dia” març 2023) 
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En les misses del  27  de març al 2  d’abril de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8  v Família Prujà Viñas; Tots els difunts   7 t. Ànimes 

Dimarts 8  v Joaquim Fernández Sanz 7 t Ànimes 

Dimecres 8  v 
Família Agustí Boschdemont;  
Difunts manípul dels Manaies 

7 t. Ànimes  

Dijous  8  v Pepita Castany i difunts de la família 7 t Ànimes 

Divendres    
 13 h. 

Difunts de la Germandat i de la Congregació; Dolors 
Giralt i Dolors Serra;  Miquel Rustullet Culubret 7 t  Ànimes  

 Joan Grau Masó 

Dissabte 8 v 
Jesús Güell; Pere Behí Bosch; 

Gaietana Arús  
 7 t. 

Família Costabella Surroca; 
Jaume Rustullet 

Diumenge  

 

10 m. Intenció Particular;  Carme Arnau 

11 m. 
 

Comunitat Parroquial 12 
Lluís  i Rafel Juncà i Teresa Llurba;  

Mn. Ramon Oller Hereu (Aniv.) 

8 v.  Comunitat Parroquial 

CANVI D’HORA: Avui entrem a l’horari d’estiu. Per aquest motiu a 

partir de demà, a Santa Maria, la Missa del vespre, de dilluns a diven-

dres, passarà a celebrar-se a les 8 del vespre, en lloc de 2/4 de 8.  

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Luis Rodríguez Rodrígiez, de 77 anys 
Pere Suñer Cruañas, de 91 anys 

FESTA DELS DOLORS 
Tridu preparatori: Dilluns, dimarts i dimecres, a les 8 
del vespre, Missa a Santa Maria dels Turers. Concelebra-
rà l'eucaristia i predicarà Mn. Sebastià Aupí Escarrà que 
fa uns anys fou vicari a Santa Maria dels Turers . Diven-
dres: A l'església de Santa Maria, a la una del migdia: 
Missa tot pregant pels difunts de la Germandat i de la 
Congregació. A les 8 del vespre: Missa i a les 9 PROCES-
SÓ DELS DOLORS.  

PELS PARTICIPANTS EN LA PROCESSÓ DELS DO-
LORS: Per recollir els misteris i per posar-se les vestes 
cal fer-ho als locals de catequesi de Santa Maria, que s'hi 
accedeix pel carrer Navata 44. L'horari d'entrega és de 
les 8 a les 9 del vespre. Per passar de l'església als lo-
cals, i al revés, caldrà fer-ho sempre pel carrer. 

BENEDICCIÓ DE RAMS A BANYOLES 
 

2/4 de 10 a Les Carmelites 

l l a  Sant Pere 

12 a Santa Maria dels Turers 

A Sant Pere la benedicció es farà a l'entrada de l'església 

i a Santa Maria davant dels locals de catequesi (Carrer 

Navata 44).  

CRUÏLLES VITALS 

Imagina un encreuament de ca-

mins. Hi ha dues alternatives. 

Pots triar vida o mort, passió o 

tebiesa, veritat o mentida, fondà-

ria o superficialitat. Tot això està 

en joc en la Setmana Santa. El 

relat de la Passió és una immensa 

cruïlla. Tots els personatges hau-

ran de prendre les seves decisi-

ons. Alguns encerten, i altres s'e-

quivoquen.  

En la seva radicalitat i la seva 

grandesa, la Setmana Santa és un 

reflex de les nostres històries. En 

el més especial, i en el quotidià. 

En les petites i grans decisions 

que ens porten a ser qui som.  


