
Encara en l’ambient de Pasqua, ¿com va creixent el nombre de seguidors de Jesús? La primera lectura 

ens n’ha explicat quelcom. Superada una de les primeres dificultats i amb l’elecció dels diaques que 

llegíem diumenge passat, avui hem vist com un dels set diaques escollits Felip, es dedica a predicar el 

missatge de Jesús fora de Jerusalem. La seva paraula va acompanyada per l’acció i molts recobren la 

salut. Tota l’activitat de Felip omplia de joia a la gent. Després d’aquesta predicació, amb la imposició 

de les mans dels Apòstols, aquells que havien acollit el missatge de Jesús reben l’Esperit Sant. A la se-

gona lectura,  Sant Pere ens ha  recomanat “estar sempre a punt  per a donar una resposta a tothom de 

la nostra esperança.”. I fa un toc d’atenció en el sentit que la conducta de tot cristià  ha d’estar d’acord 

amb una consciència neta.  

L’Evangeli insisteix en temes centrals de la vinguda de Jesús al nostre món. El nucli del missatge de 

Jesús és l’Estimació. Estimació a Déu i als germans. Estimació que exigeix¡ complir els manaments de 

Jesús per, d’aquesta manera, ser estimat per Déu i poder-lo conèixer més clarament. En l’Evangeli Jesús 

continua explicant la nova manera que té de fer-se present en la comunitat, després de la Pasqua. “El 

món  ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu”. Recordem la presència de Jesús en l’Eucaristia, 

com  ens presentava l’Evangeli d’avui fa quinze dies, en el relat dels deixebles d’Emaús. 

Aquesta nova presència de Jesús es fa a través de l’Esperit, el Defensor, “que el Pare us donarà perquè 

es quedi amb vosaltres per sempre”, ens ha dit Jesús. La promesa de l’Esperit que ens fa Jesús  no ens 

garanteix pas l’absència de dificultats i problemes en la nostra vida. Aquest Esperit ens fa adonar que 

no estem sols, que sempre està amb nosaltres i que ens ajuda, que ens donarà força  perquè mai per-

dem l’esperança. És l’Esperit qui ens fa adonar que seguir a Jesús i viure l’Evangeli és quelcom que val 

la pena. És l’Esperit que ens dona l’esperança i la certesa que ni el mal, ni el pecat, ni la mort tenen la 

darrera paraula, sinó que la tenen la vida, l’amor i l’esperança.  

Avui, en aquesta Eucaristia, agraïm-li a Jesús  el do de l’Esperit. Per la nostra part disposem el nostre 

cor per rebre aquest Esperit i que siguem capaços de deixar-lo actuar en nosaltres.  
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14  de maig de 2023 

MISSA FAMILIAR:  

Dissabte, 20 de maig,  
a Santa Maria dels Turers  

a les 8 del vespre  
Final de curs de la catequesi i 

faran la Professió de Fe 

els que s’hi han preparat. 
   

MAGDALENA AULINA: CELEBRACIÓ 
L’Institut Secular Operàries Parroquials -Magdalena 
Aulina- celebrarà amb goig el pròxim diumenge 21 de 
maig les 12 h a la Parròquia de Sta. Maria dels Turers 
de Banyoles, una missa d’acció de gràcies per la De-
claració de Venerabilitat de la Serventa de Déu Mag-
dalena Aulina Saurina. Fou el 17 de desembre de 
2022, que el Papa Francesc va reconèixer en grau he-
roic les virtuts de la Serventa de Déu. 
El dia anterior, dissabte 20 de maig a les 17 h, a la seva 
Casa Natal a Banyoles (c. Jacint Verdaguer,53) hi hau-
rà una taula rodona sobre la biografia: “Magdalena Au-
lina, dona apòstol al cor del món” amb la intervenció del 
P. Alfredo Simón, osb, autor de la biografia; Jordi Ga-
lofré, historiador; Magdalena Turón, directora gene-
ral; Pina Milana, postuladora i Irene Rigau, modera-
dora. Tots els actes estan oberts a tothom qui desitgi 
assistir-hi. 

DEIXANT PETJADA. 

Com ens recordaran quan nosaltres no  hi siguem?  

Algú a qui conec de prop s'ha acomiadat recentment del seu treball, un 

lloc creatiu on es valoren les aptituds expressives amb el llenguatge. Fi 

observador de les circumstàncies, es va atrevir a servir-me una conclu-

sió general sobre la manera com perdurem en l'estima del proïsme. 

«Mira –em deia emfatitzant la solemnitat–, ens passem la vida espe-

rant que alguna cosa del que diem o escrivim passi a la posteritat i 

es converteixi per si mateix en la nostra herència, però desenga-

nya't: el que quedarà de nosaltres serà el bé que hàgim pogut fer». 

La seva pròpia experiència així ho dictava. Algú el recordava per les ve-

gades que s'havia interessat per la seva filleta malalta; un altre més, pel 

gest quan va morir el seu pare fa molts anys; una tercera, per la pau 

que transmetien sempre les seves paraules; aquell, per l'amabilitat i la 

generositat amb què el va acollir quan era un aprenent; el de més enllà, 

perquè s'havia mostrat servicial i agradable a l'hora d'afrontar una tasca compartida que solem 

pintar de marró. En fi, detalls nimis que no havien costat cap esforç, però els havien fet la vida 

més fàcil als qui els van rebre aleshores. 

Té tota la raó. Les empremtes que mai no s'obliden són les que queden impreses al cor de 

les persones a qui fem el bé. Per descomptat, no n'hi ha prou per aspirar a la santedat, però 

ens posa en el camí correcte. 

 Javier Rubio https://pastoralsj.org/ser/3824-dejando-huella 
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En les misses del 15 al 21 de maig de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8  v 
Pepita Castany i difunts de la seva família;  

Tots els difunts  
7 t. Ànimes 

Dimarts 8  v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes 

Dimecres 8  v 
En acció de gràcies; Dolors Costa;  

Francisqueta Ramió i Jaume Molas; 
7 t. Ànimes 

Dijous  8  v Ànimes 7 t Ànimes 

Divendres    8 v. Ànimes 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v 
Mª Dolors Bassols Teixidor; Difunts Família Granés i 

Família Costa; Francesc Llinàs Bosch; Jaume Figueres i 
Concepció Xargay; Narcís Noguer i Pilar Casanova. 

7 t.   Ànimes 

Diumenge  

 

10 m. 
Sor Assumpció i tots els difunts; 

Intenció Particular;  
11 m. 

 
Montserrat Casals;  

Francesca Port 12 
Francesc i Josep Sitjà i Carme Comas;  

Neus i Xicu Bustins 

8 v. Comunitat Parroquial  

HA REBUT EL BAPTISME: 
Jofre Junqué Ayats 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Pilar Rubirola Matamala, de 86 anys 
Josep Cullell Renart, de 78 anys 
Joan Olivas Coll, de 97 anys 

PEREGRINACIÓ DE  L’ESPERANÇA  A LOURDES 

Les inscripcions, que acaben aquesta setmana,  es fan als locals 
Parroquials de Santa Maria (al costat de la rectoria) i caldrà fer 
la inscripció personalment els dimarts i dijous de 7 a 8 del ves-
pre. El dijous dia 18 queden tancades les inscripcions. 
ACABAMENT DE LA CATEQUESI 
En el decurs de la setmana que començarem, s’anirà acabant la 
catequesi, en els diferents grups i horaris. Dissabte, a les  8 del 
vespre a Santa Maria, hi haurà la darrera missa familiar del curs, 
amb la professió de fe dels nois i noies que s’hi han preparat. 

PARÀBOLA DEL LLAPIS 
El nét preguntà al seu avi: 
—Avi, estàs escrivint una història que ens va passar a tots dos? És, per casualitat, una història sobre mi? 
L'avi va deixar d'escriure, va somriure i li va dir: 
—Sí, estic escrivint sobre tu. No obstant això, més important que les paraules, és el llapis que estic fent 
servir. M'agradaria que tu fossis com aquest llapis quan creixis. 
El nét va mirar el llapis intrigat, i com que no va veure res d'especial en ell, preguntà: 
—Què té de particular aquest llapis? 
L'avi li va respondre: 
—Hi ha cinc qualitats que, si aconsegueixes mantenir-les, sempre faran de tu una persona en pau amb el món. 
Primera qualitat: El llapis, en escriure, sempre deixa una marca. De la mateixa manera, has de saber que tot el que facis a la vida, deixarà 
traços. Per això intenta ser conscient de cadascuna de les teves accions, perquè deixaran marca. 
Segona qualitat: El que realment importa al llapis no és la fusta ni la seva forma exterior, sinó el grafit que hi ha dins. Per tant, cuida sem-
pre el que passa al teu interior, d'aquí sortirà el que faràs a fora. 
Tercera qualitat: De tant en tant necessites deixar el que estàs escrivint i fer servir la maquineta. Això fa que el llapis pateixi una mica, però 
al final, la punta escriurà millor. Tu també has de ser capaç de suportar alguns dolors, perquè et faran millor persona. 
Quarta qualitat: El llapis permet que usem una goma per esborrar allò que està malament. Permetre que ens corregeixin en una cosa que 
hem fet malament no és necessàriament una cosa negativa, sinó una cosa important per mantenir-nos en el camí de la justícia. 
Cinquena qualitat: El llapis és humil i sempre es deixa guiar per la mà. Pots fer grans coses a la teva vida, però mai oblidis que hi ha una 
mà que ha de guiar els teus passos. Aquesta mà l'anomenem Déu, i sempre et conduirà en la direcció correcta, si tu et deixes. 


