
Les lectures d’aquest diumenge ens situen tot just després de la Pasqua, el mateix dia i al cap de poc de la 

resurrecció de Jesús. L’Evangeli ens conta les dificultats que tingueren els deixebles per entendre i acceptar 

la resurrecció i també per comprendre la nova manera de fer-se present Jesús un cop ressuscitat, molt dife-

rent de com la que estaven acostumats. La primera lectura ens ha relatat els primers passos d’aquella petita 

comunitat cristiana tot just incipient. Aquells primers seguidors de Jesús es devien trobar amb incompren-

sions i persecucions que no ens expliquen. Però el text ens narra com eren constants en la pregària i en par-

tir el pa, uns hàbits que es van prenent ja després de la joia de la Pasqua. Estan construint la comunitat fo-

namentada en Jesucrist, que és la pedra angular i que ara corona l’edifici.  Els primers passos de la comuni-

tat dels seguidors de Jesús giren entorn de l’assistència a la pregària, a escoltar l`ensenyament dels apòstols, 

a participar en l’eucaristia (partir el pa en diuen ells) i a repartir els béns entre els necessitats. Aquesta ma-

nera de fe cridava l’atenció dels que ho veien, per això el nombre de seguidors de Jesús amava augmentant. 

Avui podem preguntar-nos com nosaltres vivim aquests aspectes de la primera comunitat cristiana: la pre-

gària, l’ensenyament, la participació en l’eucaristia i el fet de compartir les nostres coses. 

L’Evangeli ens ha explicat les dificultats que té Tomàs, un dels apòstols de Jesús, a l’hora d’acceptar la Re-

surrecció de Jesús. Una de les moltes reflexions que es poden fer entorn d’aquest text, és que Tomàs, espan-

tat i esporuguit, ha marxat del grup i vol anar a les seves. Estant fora de la comunitat llavors és quan li ve-

nen els dubtes. I també és quan recupera la comunitat que descobreix a Jesús Ressuscitat a qui confessa di-

ent: “Senyor meu i Déu  meu”. Lliçó per a tots: els altres, la comunitat, ens ajuden a  viure, a fer créixer i a 

celebrar la nostra fe.  

L’Evangeli també ha accentuat com els apòstols passen de la por a l’alegria, gràcies a la presència de Jesús, 

i de l’Esperit que els hi envia. A nosaltres Jesús sempre ens acompanya i el tenim present, sobretot en l’Eu-

caristia. Aquesta presència a nosaltres ens treu la por i ens porta joia, o més aviat ens deixa indiferents? 

Que aquesta celebració, ens ajudi a descobrir  la presència de Jesús en mig nostre, de tal manera que com 

els deixebles puguem dir: HEM VIST EL SENYOR! 

DIUMENGE 2 DE PASQUA “A”: 16 d’Abril 2023 



16 d’abril de 2023 
SENYOR MEU I DÉU MEU! 

Nosaltres, com els deixebles, tenim 

por quan la vida és dura, quan 

hi ha tantes coses al voltant 

nostre que no van bé. 

Jesús no abandona mai els 

seus amics «Soc amb vosal-

tres cada dia, fins a la fi 

del món» (Mt 28,20) És pre-

sent en nosaltres pel seu 

Esperit, rebut en el baptis-

me, a la confirmació, en la 

pregària. És present en els 

nostres cors per portar la seva 

Pau, la seva joia en les coses senzi-

lles de la vida: Un somriure, un servei fet, un perdó, 

una visita al santíssim, una pregària durant el dia, a 

casa o a l’església, un moment de silenci, un senyal de 

la creu...Veure, mirar amb els ulls del cor  
«Jesús  està dins el cor de les nostres vides»... 

És present en els nostres germans i germanes, els nos-

tres parents. En les persones ferides per la vida, que 

porten sobre seu les llagues de Jesús.  És present a la 

missa, escoltant  la seva Paraula, compartint el Pa i 

del Vi consagrats.  

PREGUEM: Tomàs és com el nostre bessó, ens assem-

blem molt a tu: volem tocar, veure, necessitem proves 

per creure... 

Jesús també ha vingut cap a tu  i has pogut compren-

dre que no t'havia pas oblidat i tu li has manifestat la 

teva  Fe. Ajuda'ns a creure també  a nosaltres! 

Jesús, saps les nostres pors, els nostres dubtes, Vine, 

dóna'ns la Pau i la Joia, com els hi vares donar als 

teus amics en aquella nit de Pasqua.  

Tu has perdonat a Pere i als altres deixebles.   Perdo-

na’ns, i ajuda’ns a perdonar. 

Tu has dit als teus amics «Jo us envio, Jo us necessito!» 

Dóna'ns la força del teu Esperit Sant per complir i fer 

vida tot allò que Tu esperes de  cadascun de nosaltres. 

Gràcies, Senyor! 

CONSELLS AL TOMÀS 
QUE TOTS PORTEM DINTRE 

 

Tocar per a veure. Veure per a creure. 
Enrocar-te en la sospita, 

en garanties i cauteles. 
Pensar malament, per no errar. 

 
De veritat vols aquest camí? 

 
Tu, de la gent, pensa bé, 

i encertaràs, 
encara que t'equivoquis. 

 
Tu tria creure per a veure. 

Creure en l'amor, que és possible,  
encara que a vegades 
es faci l'esmunyedís. 

 
Creure en el veí, que és persona, 

i sent, menja, riu i es baralla, com tu, 
amb les seves raons i els seus errors. 

Creure en el futur, que serà millor 
si entre tots millor el fem. 

 
Creure en la humanitat, 

capaç de grans despropòsits, 
però també d'enormes troballes.  
Creure en la bellesa, individual, 
única, que se surt dels cànons 

i es troba en cada persona. 
 

Creure en les ferides de Déu, nascudes 
de la seva passió per nosaltres. 

 
Llavors veuràs, 

amb el cor desbocat 
per la sorpresa i el goig, 

al Senyor nostre i Déu nostre 
que es planta al mig, 

quan menys te l'esperes. 
 

(José María R. Olaizola, sj ) 



 

 

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

En les misses del  17 al 23 d’abril de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8  v 
En acció de gràcies; Francisqueta Ramió i Jaume Molas; 

Lola Fraguell i Rafel Busquets; Tots els difunts   
7 t. Ànimes 

Dimarts 8  v Ànimes 7 t Ànimes 

Dimecres 8  v Joan Pujol 7 t. Carme Roura 

Dijous  8  v Difunts Família Granés i Família Costa 7 t Ànimes  

Divendres    8 v. Comunitat Parroquial  7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Enric Xutglà i Maria Ruiz 7 t.   Maria Jordà; Martí Ros Pujol 

Diumenge  

 

10 m. 
Intenció Particular;  Carme Arnau;  

Empar Camós 
11 m. 

 
Comunitat Parroquial 

12 Isabel Duran Ferrer 

8 v. Comunitat Parroquial  

DIMARTS: al despatx parroquial de Santa Maria, a 2/4 de 9 

del vespre, trobada del grup de Catequistes per reflexionar i 

compartir el text de l’EVANGELI del diumenge següent. 

HA REBUT EL BAPTISME: 
Jordà Albertí Ortiz 
 
HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Elvira Nierga José, de 96 anys  
Pilar Pujadas Orri, de 89 anys 
Marta Rosario Ruiz Martín, de 93 anys 

PEL MANTENIMENT  

DE L’ESGLÉSIA 

Pots fer la teva aportació 

a través de BIZUM 

nº 03396 

Gràcies per la col·laboració 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
 

Jesús, Senyor Ressuscitat, 

et donem gràcies perquè la celebració pasqual 

ens diu que la teva vida ha valgut la pena;  

que no s'ha perdut res de la bondat i l'amor que vas sembrar  

entre nosaltres; que l'amor amb què tu i el Pare estimeu perdura 

per sempre, i res no l'ofegarà.  

Et donem gràcies perquè ets present entre nosaltres, 

encara que de vegades ens domini la por o ens fibli el dubte. 

La teva presència sempre anima a viure amb aquella generositat i 

entusiasme de les primeres comunitats cristianes perquè  

ens recordes que el teu Esperit ha estat vessat en els nostres cors 

i no pares d'enviar tota la comunitat a ser els teus testimonis,  

Portadors de pau, reconciliació i esperança. 

Fes-nos sentir, Senyor Jesús, 

aquella alegria profunda dels deixebles 

quan deien: «Hem vist el Senyor!» 

Fes-nos viure la felicitat que tu garanteixes 

a tots els qui s'arrisquen a creure sense haver-te vist. 

Que la confiança que posem en tu 

sigui, per a nosaltres i per a aquells 

amb qui convivim i ens relacionem, 

font de vida i d'esperança. 
 

(“La missa de cada dia”, abril 2023) 


