
La situació que ens toca viure avui ens pot ajudar a entendre una mica millor les precauci-

ons que prenia la gent davant d’una malaltia com la lepra. Una malaltia que contagiava i 

marginava. Les normes, a Israel en el temps de Jesús i ja abans, s’assemblaven força a les que 

tenim avui  de rentar-se les mans, la mascareta i mantenir les distàncies. Tot això per preve-

nir i evitar contagis. És el que ens explica la primera lectura i l’Evangeli que hem escoltat. 

En temps de Jesús la lepra era tinguda com un càstig de Déu, per això els leprosos eren mar-

ginats i havien de viure allunyats de la societat.  

Segons la Llei vigent en aquell moment que vivia Jesús, una persona leprosa no es podia 

acostar a una persona sana, com tampoc una persona normal i corrent podia tocar a un le-

prós. En els cas que ens ha explicat l’evangeli  tan el leprós com Jesús deixen de complir la 

llei:  el leprós s’acota a Jesús  aquest el toca amb la mà.  El que mou al leprós a acostar-se a 

Jesús és la seva fe i la seva confiança: “Si voleu em podeu purificar”.  I el que mou a Jesús és la 

misericòrdia i la compassió, que vol dir patir amb. Aqueta actitud de compassió  porta a su-

perar les barreres quan es vol pal·liar el sofriment humà. És la mateixa compassió que porta 

a la proximitat: “el tocà amb la mà”, ens diu l’Evangeli. Aquestes mateixes actituds de com-

passió i proximitat  hem pogut veure-les en moltes persones, especialment en el camp de la 

sanitat, durant la pandèmia que estem vivint. És el patir amb, el donar la ma, l’estar proper.  

Tots plegats ens cal agrair, avui i cada dia, aquest devessall de bondat i de generositat que 

tantes persones han bolcat, i bolquen, sobre els malalts i els més necessitats. 

Més enllà del fet històric  que pugui ser aquest relat,   també ens el podem aplicar  a la nos-

tra situació, ja que d’alguna manera nosaltres som com aquest leprós que necessita curació. 

Tenim la fe i la confiança en Jesús com tenia el leprós de l’Evangeli? Tots portem dins nostre 

quelcom del que ens sentim culpables. Ho podem reconèixer i humilment apropar-nos a 

Jesús amb la certesa de “si voleu em podeu curar”. Jesús té el poder i la compassió necessària 

per canviar la nostra vida.  

DIUMENGE 6 DURANT L’ANY  “B” : 14 de febrer de 2021 



14 de Febrer de 2021 ARA ÉS L’HORA FAVORABLE,  
ARA ÉS EL DIA DE LA SALVACIÓ  (2Cor 6,2) 

Aquestes paraules de Sant Pau les escoltem en la missa del 
dia de Cendra, dimecres vinent.  El dia de cendra és la porta 
d’entrada a la Quaresma. I la Quaresma és un temps de pre-
paració per la Pasqua, un temps per reconciliar-nos amb 
Déu. 
Tota la Quaresma és una invitació, i una oportunitat, per 
redreçar el nostre camí, per convertir-nos, per fer de la nos-
tra vida un seguiment al camí de l’Evangeli. Cal fer neteja 
en el nostre cor; cal posar ordre en la nostra vida, cal endre-
çar tot allò que ens aparta del camí de Jesús.  Cal que el nos-
tre comportament encaixi amb l’Evangeli.  
Moltes decisions a la vida les anem ajornant, anem donant 
llargues a moltes coses. Però una vegada més Sant Pau ens 
recomana, en iniciar la Quaresma, a  posar mans a l’obra, a 
no deixar-ho per demà, a començar en aquest precís mo-
ment: ”ara és l’hora favorable, ara és el dia de la salvació”. 

AVUI 
: COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA 

PREGÀRIA EN INICIAR LA QUARESMA 
Senyor, Tu ens has mostrat un camí que ens duu a la vida. 
En canvi, nosaltres ens entossudim en anar a la nostra,  
en preocupar-nos dels nostres interessos immediats 
i oblidar-nos de Tu i del bé del nostre proïsme. 
Però ens dones l'oportunitat de modificar el rumb  
de la nostra vida, de fer foc nou i començar una altra vegada.  
No et canses de perdonar-nos,  
ens esperes en el sagrament de la confessió per abraçar-nos,  
per dir-nos que ens estimes, i que,  
per grans que hagin estat les nostres faltes, major és el teu amor. 
Has tractat com a pecador Aquell que no havia experimentat  
el pecat, per tal que nosaltres siguem justificats en Ell i puguem atansar-nos a Tu.  
Només cal que reconeguem la nostra feblesa, que et necessitem, que ens perdem si no et seguim. 
Gràcies per rentar les nostres culpes, guarir les nostres ferides,  
purificar-nos dels pecats i orientar-nos vers el camí de la salvació. 

“La missa de cada dia” Febrer 2021) 
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En les misses del  15  al 21 de febrer de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                          A Sant  Pere 

DIMECRES: Iniciarem la Quaresma. Les 
misses seran com els dies feiners, en les dife-
rents esglésies de Banyoles. 
 

CATEQUESI PARROQUIAL 
Degut a la situació en la que ens trobem es 
fa una proposta a les famílies dels nens i de 
les  nenes de la catequesi fent-los-hi arribar 
aquetes invitació:  

Seguim amb la pandèmia que no ens deixa fer 
la catequesi presencial, en grups reduïts, a la 
parròquia. Mn. Ramon i els catequistes no 
deixem de pensar en com seguir acompa-
nyant-vos en aquest camí. Hem pensat que 
creiem podríem començar a trobar-nos el 
proper dissabte 20 de febrer a les 18h a 
l'església per compartir una Missa Familiar. 
Serà nomes per mares, pares I infants de la 
catequesi. Us hi esperem.  

Dilluns 7,30 v Pepita Castany i difunts família; Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30 v Família Butinyà 7 t. Ànimes  

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

Dijous 7,30 v Ernest Tubert Turon (Aniv.) 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v Mn. Ramon Oller 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial 7 t. 
Joaquim Camós Ramió; 
Joan Maria  Matamala i 

Joaquim Estarriola 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Maria Noguer Surroca;  

Lluís Busquets Ventura i Joan Busquets Noguer 

Comunitat Parroquial  11 m 
12 Miquel Riera Comas i Joaquima Borrell Rovira 

8 v. Comunitat Parroquial 

LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 

És de sobres conegut que per a  Banyoles  
la festa de la Mare de Déu dels Dolors és 

un moment important de la ciutat, de ma-
nera especial la seva processó. L’any pas-
sat es va haver de suprimir la processó de-

gut a la pandèmia que començava. Aquest 
any continuem amb la pandèmia i tot fa 
pensar que les actuals circumstàncies 

tampoc permetran la seva celebració. 
Són molts els indrets, de Catalunya i de 

tot Espanya, que suspenen les  proces-
sons i altres activitats de masses, per 
aquelles dates.  Per tot això la processó de 

la Mare de Déu dels Dolors de 2021 a   
Banyoles queda suspesa en espera de po-

der-la celebrar, llavors sí, el proper 2022. 

VOLAR SOBRE EL PANTÀ 
Un ocell que vivia resignat en un arbre podrit enmig del pantà, s'havia acostumat a estar allí . Menjava 

cucs del fang i sempre anava brut del llot pestilent. Les seves ales estaven inutilitzades pel pes de la brutí-

cia, fins que un dia una gran ventada va destruir el seu cau. L'arbre podrit va ser empassat pel llot i l'ocell 

es va adonar que s’anava a morir. En un desig sobtat de salvar-se, va començar a aletejar amb força 

per a emprendre el vol. Li va costar molt esforç i decisió, perquè havia oblidat com volar, però es va en-

frontar al dolor de l’entumiment fins que va aconseguir aixecar-se i creuar l'ample cel, arribant finalment 

a un bosc fèrtil i bell. 

Allà l’ocell va tenir l'oportunitat de sacsejar-se el llot, per volar alt i lluny i així començar una vida nova. 

 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Joaquim Soler Mir,  de 82 anys 


