
A partir del dia de Pasqua, i  fins diumenge passat, a l’Evangeli dels diumenges, hem anat resse-
guint aparicions de Jesús Ressuscitat als seus deixebles i seguidors. A partir d’avui llegirem frag-
ments de l’Evangeli en que ens presenten aspectes a tenir en compte en la nostra relació amb Jesús. 
Avui acabem d’escoltar la imatge del BON PASTOR. Si fem un cop d’ull a la història  de la humanitat 
ens adonarem  que el tema del poder i del domini és central al llarg dels segles i  en tota la geografia 
mundial. Per què l’home sempre ha cercat el dominar l’altre i fer-ne el seu servidor? Com és que qui 
hauria de defensar la participació de tothom fàcilment es converteix en un tirà i un explotador dels 
altres? I això en tots els camps: familiar, polític, econòmic i també religiós. Aquets problema de po-
der apareix ben aviat també en la humanitat  la Bíblia en ofereix una reflexió: tots portem dins nos-
tre el pecat original que ens empeny a nosaltres a presentar-nos com si fóssim els deus de la vida.  

Jesús, a l’Evangeli, ens presenta una altra manera de fer i d’entendre les coses. Ens explica un actu-
ar diferent i com podrien ser les relacions humanes. Jesús se’ns presenta com el BON PASTOR  que 
és capaç de guiar el seu ramat i de preocupar-se pel benestar de les ovelles. Si ens fixem en les carac-
terístiques  que en ofereix Jesús hi trobem que el Pastor (Jesús) és el company lúcid i humil, ben di-
ferent del mercenari (el que fa les coses per diners i interessos). Aquest pastor es desviu pel seu ra-
mat, dona la seva vida per les ovelles. Hi ha una coneixença mútua entre pastor i ovelles.  També ens 
remarca l’Evangeli que Jesús té d’altres ovelles que no són del seu ramat i que el seu desig és que hi 
hagi un sol ramat i un sol pastor. 

Si bé la persona tendeix a dominar i a esclavitzar als altres, el que Jesús en ofereix és tot el contra-
ri: una relació de fraternitat, de coneixença, d’estimació i de servei.  I aquesta manera d’exercir el li-
derat que ens ofereix Jesús el podem aplicar a tots els nivells: cercle d’amistat,  familiar, de veïnatge,  
a nivell dels polítics i també a nivell de la mateixa església. 

Jesús dona la vida i ens dona exemple. Nosaltres som convidats a donar la vida, no morint sinó 
posant cadascú la seva vida al serveix dels altres, com va fer Jesús. Sols el que es dona es guanya. I tot 
allò que es guarda per a un mateix es perd definitivament.  
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QUIN ÉS EL MISSATGE DE JESÚS? 

Quin missatge ens dóna Jesús? Al llarg de la Bíblia, 

Déu sembla tenir un amor sense mesura pels homes: 

"Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en 

l’amor!’’  (Llibre de l’Èxode 34,6). 

La intenció de Jesús, per tant, no és demostrar una al-

tra manera de ser de Déu. Ben al contrari, el seu mis-

satge confirma la revelació d’un Déu que es fa aliat del 

seu poble i de tots els homes. 

És que en Jesús, l’Amor i la misericòrdia de Déu troben 

la seva màxima expressió: el compromís de Déu amb 

els homes es torna radical i definitiu. Per traduir aques-

ta Bona Nova de la presència activa de Déu, Jesús uti-

litza un gènere literari: la paràbola. 

El missatge de Jesús no és resumeix pas només en una 

informació, un eslògan humanitari. Ens descobreix la 

realitat de la presència del Regne de Déu. 

L’Evangeli ens permet percebre que el mateix Jesús es 

revela com a Fill de Déu. Amb Ell, l’Aliança s’integra en 

la història més que mai. És en Jesucrist que neix el 

Regne de Déu, que esdevé present. (Lluc 7, 24-27)  

Sovint, Jesús fa servir el regne com a comparació. El vocabulari evangèlic, Regne, Re-

ialme, Rei ... per la seva connotació feudal ens podria desencaminar per portar-nos  a 

la representació d’un Déu dominant i, per què no, d’un dictador. Evocant el "Regne", 

Jesús ens parla del món tal com Ell l’entén: un món on la pau, la reconciliació, la fra-

ternitat i la felicitat poden prevaler.  

Per conèixer el missatge de Jesús, també és essencial llegir el relat de l’anunci de les 

Benaurances (Mt 5, 1-12) i tot el Sermó de la Muntanya (Mt 5, 1-6) 

DIMARTS VINENT: FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Gràcies Jesús, per haver-nos ofert a la teva Mare com a mare nostra. 
Ella és un model per aprendre a confiar en Déu en moments difícils d'assimilar,  
quan es trenquen els nostres esquemes per més assenyats que siguin. 
Gràcies perquè ens ensenya a relacionar-nos amb Déu, a saber estar amatents davant 
de les necessitats del proïsme, a no desesperar-nos quan les circumstàncies es torcen. 
Gràcies perquè ens mostra com estimar-te, amb discreció, sense arrabassar-te  el protagonisme,  
amb sentiments tan humans i, alhora, tan sobrenaturals.  
Amb el seu exemple podem reconèixer l'acció de l'Esperit Sant en els instants extraordinaris, 
però també en el dia a dia  i en les situacions  més adverses.  
És la nostra mare i amb ella aprenem a ser fills de Déu.  
És la nostra mestra i amb ella aprenem a ser deixebles. 
Que la Mare de Déu de Montserrat intercedeixi per tots nosaltres. 



 

 

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

En les misses del 26 d’abril al 2 de maig de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

REGALS PER SER HUMÀ 
1. Rebràs un cos. Pot agradar-te o no, però serà teu durant tot el temps que estiguis aquí. 

2. Aprendràs lliçons. Estàs inscrit en una escola informal de temps complet anomenada vida. En 

aquesta escola cada dia tindràs l'oportunitat d'aprendre coses. És possible que les lliçons t'agradin o 

que et semblin irrellevants i estúpides. 

3. No hi ha errors, només lliçons. El creixement és un procés de prova i error: és una experimentació. 

Els experiments fallits formen part del procés en igual mesura que l'experiment que funcioni bé. 

4. Una lliçó es repeteix fins a aprendre-la. Una lliçó es presentarà de diverses maneres fins que l'apren-

guis. Una vegada que l'hagis après, pots passar a la següent. 

5. Les lliçons no tenen fi. No hi ha res en la vida que no contingui les seves lliçons. Si estàs viu, sempre 

tindràs alguna cosa per aprendre. 

6. "Allí" no és millor que "aquí". Quan el teu "allí" es converteix en un "aquí", simplement tindràs un 

altre "allí" que de nou semblarà millor. 

7. Els altres no són més que els teus miralls. No pots estimar o odiar una mica una altra persona a 

menys que reflecteixi una mica el que estimes o odies en tu mateix. 

8. El que fas en la teva vida depèn de tu. Tens totes les eines i els recursos que necessites. El que facis 

amb ells depèn de tu. La decisió és teva. 

9. Les teves respostes estan dintre teu. Les respostes als interrogants de la Vida estan en el teu interior. 

Tot el que has de fer és mirar, escoltar i confiar. 

HA REBUT EL BAPTISME 
Kenyerly Samahi Obando Diaz   
 
HA MORT I HEM PREGAT PER  
 
 

Catalina Ruiz Segura, de 86 anys 

Dilluns 8 v Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v 
En acció de gràcies; Montserrat Cos Dillet;  Maria 

Francesca Font Abril; Montserrat Abellí Oriol 
7 t. Anna Maria Bonaventura 

Dimecres 8 v Difunts Tenas Ribas 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Difunts Tenas Ribas 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Pepita Castany i difunts de la seva família 7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets;  

Maria Noguer Surroca; 
Miquel Bustins i Carme Roura 

 7 t. 
Família Costabella Casadevall; 

Bonaventura Ramió 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Família Roca Trias;  

Josep Maria Soldevila 
Comunitat Parroquial 11 m 

12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa LLurba 

8 v. Comunitat Parroquial  

CATEQUESI PARROQUIAL 
Ahir, dissabte, a la tarda es va fer la tercera celebració  
familiar. Si bé en altres anys en fèiem una de mensual, 
de novembre a maig, aquest any quedaran reduïdes a 
quatre, degut a la pandèmia. Cal destacar el bon clima i 
la bona participació per part de moltes famílies que por-
ten els seus fills i filles a la catequesi. 


