
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.  

DIUMENGE 5 de  PASQUA: 2 de maig de 2021 



2 de Maig de 2021 
RESURRECCIÓ ÉS L’ARREL DE LA MEVA ALEGRIA 

 

Avui dia, la societat ens convida a "gaudir de la vida", i ens 
fa creure que per això estem vius. No obstant l'arrel d'aques-
ta invitació parteix de la idea que la vida s'acaba, que dura 
poc, és a dir, ve motivat per una mort que ens manté enca-
denats en la por. Però els cristians creiem que "Crist va vèn-
cer a la mort d'una vegada per totes". Bonica frase, però a mi 
què? 
Els llibres grossos de teologia parlen molt sobre la resurrec-
ció, vénen a dir que és la confirmació del projecte i l'estil de 
vida de Jesús per part de Déu, i mostra que Déu va estar 
acompanyant Jesús en tota la seva passió. El que semblava 
absent mostra la seva presència. 
Crec que tots podem tenir experiència d'aquesta presència 
de Déu enmig de les nostres dificultats i problemes de cada 

dia. Crec que podem apuntar-nos a aquesta resurrecció cada vegada que ens sentim acompa-
nyats i sostinguts per una mà que no veiem. Crec que podem trobar l'arrel d'una alegria profun-
da, de totes les nostres alegries al fi i al cap, en la resurrecció de Jesús. Podem veure com no hi 
ha esperança que no vingui, d'una manera o d'una altra, d'aquest goig que ens ajuda a no té-
mer a la mort. 
El problema, pot ser, que ni els cristians ens vam acabar de prendre prou seriosament això de 
la resurrecció, i de vegades ho entenem com un simple miracle o alguna cosa que va passar un 
cop i s’ha acabat. Llavors mai podrem veure a Crist com començant una cosa nova, amb una 
vida diferent que ens obre a una nova humanitat. 
La veritat és que conec gent que viu ressuscitada, sense esperar la mort ni haver viscut cap mi-
racle. Gent que lliura la seva vida cada dia als altres de molt diferents maneres, sense enfadar-
se perquè no els consideren herois, i amb l'alegria profunda de no tenir por de gastar la vida, 
perquè saben que no cal morir per ressuscitar, sinó que n'hi ha prou amb entrar en aquesta 
"nova vida", en aquesta "més vida", que ens va portar Crist. És gent que segueix lluitant per res-
suscitar cada dia, i que tenen un "extra" de vida que se'ls escapa pels ulls, pel somriure, i pot 
convertir-se en alguna cosa contagiosa. 
Tant de bo forméssim part d'aquesta gent ressuscitada, i que ens mirés a la cara pel carrer di-

ent: "aquest tipus creu en la resurrecció"; i que puguem viure repartint això que creiem. 
Fonfo Alonso-Lasheras, sj https://pastoralsj.org/ 

MES DE MAIG: MES DE MARIA. 
De fa molt temps que l’església dedica el mes de maig, que és el mes de les flors, a Maria, la Ma-
re de Jesús. Són moltes les persones que en el seu nom hi figura MARIA.   

QUIN ÉS EL SIGNIFICAT DE MARIA? 
En l’idioma popular significa –segons Sant Jeroni– la il·luminadora. En idioma arameu vol dir 
senyora o princesa (Segons Bover). Per un altre autor (Banderhewer) el significat científic en 
idioma hebreu és formosa. En idioma egipci, que fou el primer que va fer servir aquest nom, 
significa “preferida de Jahvè Déu” (Èxode 15,20) Mar o Myr en egipci significava la més prefe-
rida de les filles. I “Ya“ o “Yam”, significava: el Déu vertader –Jahvè-. Així que MAR-YA o MYR-
YAM en egipci significaria : “La filla preferida de Déu” segons opina Zorell 
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En les misses del 3 al 9 de maig de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 
 

Josep Lladó Oliveras,  de 85 anys 
Josep Viñas Campolier, de 62 anys 
Ferran Veciana Membrado, de 59 anys 

Dilluns 8 v Tots els difunts;  Família Butiñà 7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Difunts Tenas Ribas 7 t. Intenció particular 

Dimecres 8 v Joan Roura Marturià 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Antoni Hostench 7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v Salvador Palmada Busquets;   7 t. Ànimes 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  Família Roca Trias;  

Comunitat Parroquial 11 m 12 Comunitat Parroquial  

8 v. Comunitat Parroquial  

CATEQUESI PARROQUIAL 
 

CONFIRMACIÓ: divendres, dia 14 de maig, a les 8 del 
vespre, a Santa Maria dels Turers, el Sr. Bisbe de Girona 
administrarà el Sagrament de la Confirmació als 13 nois i 
noies que s’hi han preparat. 
PROFESSIÓ DE FE: Serà el dissabte, dia 29 de maig, a les 
sis de la tarda, dins la Missa familiar de final de curs de la 
catequesi. 

COM MARIA, DIGUES SÍ 
 

Tinc necessitat del teu sí, 
de la mateixa manera que vaig tenir necessitat  

del si de Maria per venir a la terra. 
Puix que sóc jo qui ha d'estar en el teu treball, en la teva família, 

en el teu barri,... i no pas tu. 
Perquè és el meu esguard el que penetra, i no el teu. 
És la meva paraula la que fa seguir, i no la teva. 

És la meva vida la que transforma, i no la teva. 
Dóna-m'ho TOT, abandona-ho TOT. 

Tinc necessitat del teu sí per a esposar-te i baixar a la terra. 
Tinc necessitat del teu SÍ per a continuar salvant el món.!" 
"Oh Senyor, tinc por de la teva exigència,  

però qui podrà resistir-te? 
Perquè vingui el teu Regne i no el meu. 

Perquè es faci la teva voluntat, i no la meva. 
Ajuda'm a dir que SÍ" 

Michel Quoist: “PREGÀRIES” 


