
Avui l’Evangeli ens ha mostrat l’activitat frenètica que porta Jesús. L’Evangeli de Marc re-

sumeix  l’activitat normal de Jesús, situant-ho tot en una sola jornada. Què fa Jesús?. Visi-

ta als amics (la sogra de Pere), cura malalts i endimoniats, dedica temps a la pregària, va 

per tot Galilea predicant a les sinagogues de cada lloc i traient el mal. De fet tota aquesta 

activitat l’anem trobant, sense tanta acceleració, al llarg de tot l’Evangeli.  

Jesús cura, Jesús dóna la mà, Jesús allibera del mal i del sofriment. Aquesta activitat que fa 

Jesús és tot un programa per a cadascun de nosaltres, si volem ser els seus seguidors. Si 

bé sempre serà adient tenir-ho en compte, molt més urgent ho és ara en la situació de pan-

dèmia en la que ens trobem. Al nostre entorn hi ha gent que ho passa malament, gent que 

està malalta, que sofreix, que se sent sola.... Intentem fer, com Jesús: curar, donar la ma, 

fent costat al que està sol, acompanyant a qui ho necessita. El telèfon i les xarxes socials 

ens hi poden ajudar. També contribuirem a guarir si seguim les disposicions establertes 

per poder anar frenant el contagi.  A la sogra de Pere, Jesús la cura donant-li la ma. També 

aquest gest està a les nostres mans: donar la ma, acompanyar, animar, fer costat. 

Jesús no es dóna per satisfet amb l’activitat duta a terme a Cafarnaüm. Sinó que recorre 

tota la Galilea  predicant, fent el bé i curant. Això ens fa adonar la constància i l’interès de 

Jesús  en escampar el seu missatge. Recordem que nosaltres som els seus seguidors i 

col·laboradors i hauríem de fer com el nostre mestre.  I en mig de tanta activitat Jesús de-

dica una bona estona al silenci, a la pregària, a la contemplació. Una bona lliçó per a nos-

altres: no ens podem quedar sols en l’activitat: ens calen espais de pregària i d’intimitat 

amb Déu. L’Eucaristia que estem celebrant  és una bona ocasió per poder tenir aquest es-

tona de pregària i intimitat amb  Jesús.  

DIUMENGE 5 DURANT L’ANY  “B” : 7 de febrer de 2021 

Cafarnaüm: Casa de la sogra de Pere 



7 de Febrer de 2021 

El proper diumenge és el dia de MANS UNIDES, 

CAMPANYA CONTRA LA FAM.  Aquest any 

ens proposen col·laborar en un projecte a Uganda 

(Àfrica), concretament al districte de Rubirizi, al 

sud-oest del país.  En una zona quasi exclusiva-

ment agrícola,  es pretén millorar la seguretat ali-

mentària i els ingressos familiars en aquestes co-

munitats rurals.  

El que es reculli diumenge vinent, a les 

col·lectes de les misses, a tot el PLA DE L’ES-

TANY, serà destinat íntegrament  a col·laborar a 

finançar aquest projecte 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES 

El dia 11 de febrer s’escau la festa de la Mare 

de Déu de Lourdes. A l’entorn d’aquesta festa 

a Banyoles fèiem la trobada de malalts i 

peregrins al santuari de Lourdes. Enguany, 

degut a la pandèmia en que vivim, no es po-

drà fer la trobada amb el format d’altres 

anys. Però sí que es mantindrà la Missa, a 

les 12 del mig dia, a l’Església de Santa Ma-

ria, el proper diumenge, dia 14 de febrer.  

 
PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Gràcies, Senyor, per venir a portar-nos l'esperança 
d'un Regne on no hi haurà cap mena de patiment. 
Et presentem les persones que com Job  
se senten abatudes pel pes de la vida  
i veuen acostar-se la fi dels seus dies.  
També aquells qui tenen malalties incurables i  
els atribolats per les seves tempestes interiors.  
Et demanem que els guareixis per tal que puguin 
servir-te i dedicar-se a proclamar la teva salvació. 
Gràcies, perquè vens a visitar-nos  
i tens cura de les nostres necessitats.  
Per venir a trobar-nos,  
has renunciat a la teva condició divina  
fent-te servidor de cadascun de nosaltres. 
Encara que ens ho has donat tot,  
no volem aprofitar-nos de la teva generositat.  
Volem seguir l'exemple de sant Pau  i posar-nos  
al teu servei sense esperar cap recompensa.  
Tu no ens forces a seguir-te, esperes que ho fem 
lliurement per compartir el teu do amb tothom. 
Que el teu Esperit ens ajudi  
i acompanyi en tot moment. 

(“La missa de cada dia” febrer 2021) 

CAMINAR EN ESPERANÇA 

En línia amb l’última encíclica del Papa 

Francesc, Fratelli Tutti, la campanya de 

Mans Unides per a 2021 aborda la soli-

daritat i el bé comú com a fonaments per 

construir comunitats dignes  



 

 

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

En les misses del  8  al 14 de febrer de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                          A Sant  Pere 

DIMECRES: A la parròquia de Sant Pere, de les sis a les set de la tarda VETLLA DE PREGÀRIA 
amb exposició del Santíssim.  
 

DIVENDRES: En la Missa de les 7 de la tarda a Sant Pere i a 2/4 de 8 del vespre a Santa Maria, 
pregarem especialment per totes aquelles persones que ens han deixat al llarg del passat mes de 
gener.  

 

LA FULLA QUE NO VOLIA AIGUA 
 

Hi havia una vegada una planta molt jove en la que es posaven grans 

esperances. Tenia exactament quatre fulles. Quatre boniques fulles, 

lluminoses a la rosada i al sol. 

Un dia les quatre fulles van tenir una reunió. 

Una va dir que la seva vocació clara consistia a romandre unida a l’ar-

bre que acabava de nàixer, però que en endavant havia decidit pres-

cindir de l'aigua. Qüestió de projecte personal. Que les seves compa-

nyes estudiessin l'assumpte i una vegada entès respectessin la seva 

llibertat. 

Les altres tres fulles estaven plenes de bones disposicions i van deci-

dir acceptar el que la seva companya els demanava. 

Es va instal·lar un enginyós sistema de paraigua; amb el bon temps el 

paraigua es tancava i s'obria quan amenaçava pluja. 

I heus aquí que l’abret tan prometedor va donar signes de llangui-

ment i va morir. 

Cada fulla va ser duta pel vent a un lloc distint. 

Què es podia haver fet? Demanar a la fulla que no volia aigua que 

marxés a un altre lloc? Arribar a un compromís? 

Hi ha grups que per a respectar la llibertat d'un, no es respecta la dels 

altres. I, finalment, acaba mort tot el grup. 

Jacques Loew 

Dilluns 7,30 v Tots els difunts 7 t. Josep Maria Pla Torres 

Dimarts 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Les Ànimes  

Dimecres 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Les Ànimes   

Dijous 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v Difunts del mes de Gener 7 t. Difunts del mes de Gener 

Dissabte 8 v 
Antoni Bosch Dutras;; Núria Bosch Font;  
Joaquim Frigola Poch; Maria Prats Colom; 

Família Oliveras Poch 
7 t. Joaquim Camós Ramió 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Miquel Martínez Díaz;   

Montserrat Abellí Oriol 

Comunitat Parroquial 11 m 
12 

Difunts de l'Hospitalitat de Lourdes; Xicu Bustins (Aniv.); 
Jordi Duran i Pilar Clè;  Joaquim Grivé Busquets (Aniv.); 

Pere Grivé Teixidor; Joan Oliveras Cortals 

8 v. Comunitat Parroquial  


