
DIUMENGE 4 DE PASQUA “A”: 30 d’Abril 2023 

Dins la joia de la Pasqua, hem deixat enrere les lectures de l’Evangeli que ens explicaven les apari-

cions de Jesús ressuscitat als seus deixebles. A partir d’aquest diumenge les lectures ens aniran 

proposant contemplar a Crist Ressuscitat i a prendre consciència del que Jesús representa per a 

nosaltres. A l’Evangeli, més enllà de la imatge del pastor  que després comentaré, voldria subratllar 

l’afirmació de Jesús: “Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida  i en tinguin a desdir”. Davant les 

nostres limitacions, pecats i infidelitats, tenim a Jesús que ens dóna la possibilitat de superar tot 

això, ressuscitant a una vida nova. La vida que ens ofereix Jesús és plena, en abundància, sense lí-

mits. Aquesta afirmació ens recorda aquella altra que diu Jesús: “Jo sóc el camí la veritat i la vida”.  

El fet que Jesús sigui el camí  ens remet a la imatge central de l’Evangeli que hem escoltat: Jesús 

és la porta per on poden entrar les ovelles i és el nostre pastor. Per poder entrar a formar part dels 

amics de Jesús ens cal passar  per la porta que és Ell. Després de la imatge de la porta l’Evangeli ens 

va explicant la relació existent entre el pastor (Jesús)  i les ovelles (els seus seguidors). Diu que les  

ovelles coneixen el pastor. Nosaltres el coneixem prou a Jesús? Què fem per conèixer més i millor a 

Jesús? L’Evangeli continua dient, que el pastor camina al davant i que les ovelles  el segueixen. En 

el nostre cas el seguim a Jesús? Coneixem el què ens demana i anem avançant o sempre estem allà 

mateix, portats per la mandra i la rutina?. Ens esforcem per viure seguint els criteris de Jesús?. En 

la segona lectura, Sant Pere  ens ha recordat, referint-se a Jesús: “Ara heu tornat a aquell que és el 

vostre pastor i guardià”.   

La Imatge de Jesús com a pastor i nosaltres com a ramat ens porta a preguntar-nos, si sabem re-

coneixem la veu de Jesús, la seva manera de fer, la seva paraula i la seva presència?. Li donem grà-

cies a Jesús perquè ens coneix personalment i ens guia? Li sabem agrair tots aquests detalls. Jo 

compto molt als ulls de Jesús. Ell té un espai important en la meva vida?. 

Que l’Eucaristia que estem celebrant ens ajudi a reconèixer la veu i la presència de Jesús en la 

nostra vida. Avui de manera especial agraïm a Jesús la cura especial que té per a cadascun de nos-

altres.  



30 d’abril de 2023 
RESURRECCIÓ  

ÉS TORNAR A ABRAÇAR-TE 
Cert és que en l'Evangeli Jesús ens sorprèn amb 

aquestes paraules una mica dures i fins i 
tot cridaneres davant l'abraçada de María Magdale-

na: «No em toquis» (cf Jn 20, 17)  
Potser és una invitació  a no quedar-se l'experiència 
per a un mateix, sinó a abraçar la seva resurrecció 

en tantes persones, llocs, situacions…? Sí, crec que 
pot anar per aquí. 

Quan creus haver perdut el camí que estava donant 
sentit a la teva vida i de sobte apareix el senyal que 
et dona aquest respir i t'impulsa a seguir; quan l'ho-

ritzó que esperava anhelós la teva arribada es confon amb el mateix blau del cel desori-
entant el rumb, i de sobte, sense esperar-lo, enmig de la nit, aconseguim albirar aquell 
far –amb el seu llenguatge particular–; quan l'amor amb el qual comptes es torna apa-

rent sense saber com ni per què i de sobte, enmig de la desesperança descobreixes que 
l'aparent era només la teva manera de mirar… Llavors resurrecció és abraçar aquest se-

nyal, aquesta llum, o fins i tot la mateixa fragilitat que, per vulnerable, ens acosta més a 
l'etern… Resurrecció és llavors abraçar de nou allò que et dona la vida, que et fa tornar 
a somriure… i explicar-ho. És abraçar-te en la trobada amb els altres. Però sobretot –o 

també– és abraçar al Senyor de la Vida present en cada senyal, en cada far, en cada fra-
gilitat, assumint a més la impotència de no poder retenir aquesta abraçada. 

«No em toquis», «ves i digues-ho als meus germans…» Ves i compta, amb la teva vida, 
amb aquesta manera de mirar, que resurrecció és tornar a abraçar una vegada i una 
altra, és abraçar-lo aquí de nou, en el quotidià, en el més humà, en el que et fa «sentir a 

casa», d'una vegada i per sempre. 
Glòria Díaz Lleonart 

AQUÍ ESTIC, SENYOR 
Senyor, 
Quan veig el que passa fam  
dóna'm prou amor per compartir amb ell. 
Aquí estic, Senyor, per fer la teva voluntat! 
Quan em trobo amb un company i els altres el rebutgen, 
Obre els meus braços per acollir-lo. 
Aquí estic, Senyor, per fer la teva voluntat! 
Quan sé que a algú no li queda res, obre el meu cor 
per compartir amb ell una mica d'alegria. 
Aquí estic, Senyor, per fer la teva voluntat! 
Quan sento que algú està trist,  
dóna'm el teu Esperit Sant per consolar-lo. 
Aquí estic, Senyor, per fer la teva voluntat 

Germà Bernard MAITTE 

Les inscripcions es faran als locals Parro-

quials (al costat de la rectoria) i caldrà fer la 

inscripció personalment els dimarts i dijous 

de 7 a 8 del vespre, els dies 2-4-9-11-16 i 18 

de maig, data en que queden tancades les 

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

En les misses del primer al 7 de maig de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8  v 
Miquel Bustins Más (Aniv.) i Carme Roura Masó ; 

 Tots els difunts  
7 t. Ànimes 

Dimarts 8  v Comunitat Parroquial  7 t Ànimes 

Dimecres 8  v Ànimes 7 t. Intenció Particular  

Dijous  8  v Ànimes 7 t Intenció Particular  

Divendres    8 v. Mn. Josep Mª Amich; Joan Roure Marturià  7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Fernando Avilés Granullaque; Francesc Llinàs Bosch; 7 t.   Família Costabella Casadevall 

Diumenge  

 

10 m. 
Josep Maria Moreno Ferrer i Empar Camós  

Intenció Particular;  

11 m. 
 

Enric Vilagran Oliveras 
12 

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; 
Margarida Congost (Aniv.)  

8 v. Antoni Hostench  

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Josep Maria Tarrés Guardia, de 79 anys  
Federica Martín Ruiz, de 92 anys 
Gna. Clementina González Velasco, de 94 anys 
Anna Planells Matabosch, de 96 anys 

PEL MANTENIMENT  
DE L’ESGLÉSIA 

Pots fer la teva aportació 
a través de BIZUM 

nº 03396 
Gràcies per la col·laboració 

LA NOSTRA INTERIORITAT 

“En la meva vida, confia Jean-Marie Pelt, famós botànic i pioner de l'ecologia, he viscut un període de 

dol, solitud i depressió greu. El metge que em feia el seguiment em va dir que no podia fer res més per 

mi. Estava al fons de la piscina. Però allà, una paraula em va fer reaccionar. Aquestes paraules en ple-

na angoixa són les d'un sacerdot amic, al telèfon: "Encara que estiguis així postrat, Déu t'estima infini-

tament". I de seguida va penjar. Va ser un flaix enlluernador. Aquestes paraules van desencadenar una 

allau d'alegria, pau i amor indescriptible. El diví es va fondre sobre mi. Va ser l'esdeveniment més im-

portant de la meva vida, una inversió total. Tota la meva vida ha començat de manera diferent, allibe-

rada i transformada, sobretot en la meva relació amb els altres. Quan creus que res és correcte, sempre 

s'encén una llum en algun lloc, diu un proverbi alemany» 

(Charles Delhez “Si je vous contais la Foi” p.23 

DILLUNS: A Santa Maria, a les 12 del migdia, Cele-

bració de la primera Comunió de dotze nens i nenes 

que s’hi han preparat. Els  5 nens i nenes restants la 

varen rebre ahir, dissabte 

 


