
 Avui ja és el tercer diumenge que a l’Evangeli repassem aquelles actituds que haurien de tenir els 

seguidors de Jesús, quina hauria de ser la relació entre els deixebles i Jesús. Fa quinze dies o fèiem a 

través de la imatge del Bon Pastor. Entre el Pastor i els eu ramat hi ha una relació de confiança, de 

coneixença, d’estimació. Diumenge passat repassàvem la imatge del Cep i la sarment. El cep dóna vi-

da a les sarments i aquesta unió cep-sarment és el que possibilita que puguin donar fruit. I el fruit 

que Déu espera de nosaltres és l’estimació, l’amor.  Avui l’Evangeli continua aprofundint  en aquest 

missatge: Déu és amor, Déu ens ofereix la seva amistat, Déu dóna la seva vida. I com a conseqüència 

de tot això, nosaltres, si volem seguir a Jesús, hi hem de respondre amb l’amor a Déu i a les persones 

que ens envolten.  

El concepte amor els grecs  l’expressaven amb diferents paraules. Així podien precisar els graus o 

enfocs que pugui tenir l’amor. En aquest evangeli, Sant Joan, per referir-se a Déu Amor fa servir la 

paraula ÀGAPE.  Aquesta expressió designa l’amor net i pur, sense cap barreja de cap interès perso-

nal. Parlem de l’Amor pur, que sols el podem trobar en Déu. Déu no és un ésser que estima, Déu és 

Amor i sols amor. En Ell  l’amor és el més principal que té, i no és pas una qualitat com passa amb  les 

persones. Doncs nosaltres hem de tendir cap aquest estil d’amor, un amor com a àgape. Cal dir que 

entre els primers cristians es feia servir la paraula àgape per parlar de l’Eucaristia,  l’àpat fraternal que 

els ajudava a estrènyer els llaços que els unia, tot celebrant la presència de Jesús.  

Per les persones  estimar és una elecció lliure i joiosa, encara que això sovint voldrà dir sacrifici i 

renúncia.  Com a seguidors de Jesús hauríem de ser portadors d’amor ales demés. Estimar és la millor 

manera que tenim de fer present Déu al nostre món. Nosaltres no hem vist mai a Déu, però sabem 

que quan estimem, Déu s’hi fa present. Moltes persones podran conèixer Déu  si veuen que els segui-

dors de Jesús s’estimen.  Moltes persones pot ser no llegiran mai l’Evangeli, però la vida dels cristians 

els pot ajudar a descobrir Déu. El fet d’estimar porta joia i alegria. El mateix Jesús en ho ha recordat: 

“us he dit tot això perquè tingueu  l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena”. 

Avui en aquesta Eucaristia celebrem i agraïm l’amor que Déu ens té. Que el Senyor ressuscitat ens 

doni força  per tal que tots plegats siguem capaços d’estimar a l’estil de Jesús, tal com Ell va fer, tal 

que Ell ens demana.  
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9 de Maig de 2021 
ESPERIT DE.... EQUIP  

Fa  temps vaig anar a una xerrada on una de les ponents deia que el món de l'empresa 
estava canviant i que el que es buscava ara eren persones amb bon nivell acadèmic, 

però el que més pes tindrà a l'hora de la contractació serà la capacitat de treballar en 
equip (empatia, gestió emocional, resolució de conflictes ...). 
Al cap d’uns dies em va sorgir la següent pregunta: quin esperit d'equip podem aportar 

els seguidors de Jesús als grups humans (familiars, amistat, laborals ...)  dels que for-
mem part? 

Un esperit d'equip on es capacita a les persones, 
es creu en elles i se'ls ajuda a treure el millor que 
tenen. Tots estem cridats a brillar, que no a enllu-

ernar (Paràbola dels talents. Mt 25, 14-30). 
Un esperit d'equip on siguem capaços de lliurar-
nos dels nostres egos personals (pors, afany de 

protagonisme, poder ...) i busquem el bé comú. 
Sant Pau escriu que estem cridats a ser persones 

lliures (Ga 5, 13). 
Un esperit d'equip on es tenen en compte els mo-

ments personals i es dóna resposta a ells ( «Quan tenia fam, em donàreu menjar; quan 
tenia set, em donàreu de beure». Mt 25, 31-46). 
Un esperit d'equip que corregeix, que ensenya, que ajuda a millorar però buscant el bé 

de la persona, respectant sempre la seva dignitat, sense humiliar, traient pors, insegu-
retats, creient en les persones i capacitant-les per  aixecar-se. ( «Aixeca't pren la llitera i 
vés-te'n a casa». Mc 2, 1-12)  
Un esperit d'equip on la nostra major senyal d'identitat sigui el servei i la col·laboració. 

(«Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor». Mt 20, 20-28). 
Un esperit d'equip on les persones som sagrades perquè cada un de nosaltres som tem-
ple de Déu. 

Agus Couto Picos https://pastoralsj.org/ 

ELS GLOBUS DE PASQUA 
Un professor donà un globus a cada estudiant, que havia 
d’inflar, escriure el seu nom en ell i deixar-lo anar pel passa-
dís. El professor llavors barrejà tots els globus. Als estudi-
ants se’ls donà 5 minuts per trobar el seu globus. Després 
d’una intensa recerca, ningú el retrobà. Finalment el profes-
sor els digué que agafessin el primer globus que trobessin, 
miressin el nom escrit i el portessin a la persona correspo-
nent. En 5 minuts cadascú tenia el seu propi globus. 
El professor digué als estudiants: "Aquests globus són com 
la felicitat. Mai la trobarem si tothom només cerca la seva. 
Però si ens preocupem de la felicitat dels altres... també tro-
barem la nostra". 

A la Mare de Déu 
 

Germana peregrina dels pobres de Jahvé, 

amb tots els qui creuen en Crist 

i amb els qui cerquen el seu Regne, 

et cridem a tu, Mare, 

perquè li parlis de nosaltres. 

Demana-li que ens comuniqui 

la força joiosa del seu Esperit 

perquè en la nostra ruta d'esperança 

sapiguem vèncer l'egoisme, la rutina i la por. 

Pere Casaldàliga 
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En les misses del 10  al 16 de maig de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 
 

Josep Teixidor Costa, de 90 anys 
Ramon Pla Reixach, de 76 anys 
Francesca Port Bril·li, de 99anys 
Francesc Tarradas Planas, de 83 anys 
César Ortega Damas, de 91 anys 

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

Dimarts 8 v Joan Pujol Serrat 7 t. Ànimes   

Dimecres 8 v Ànimes   7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Difunts del mes d’abril 7 t. Difunts del mes d’abril 

Divendres 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets; Primitiva Costa; 

Pepita Castany i difunts de la seva família  
 7 t. Maria Jordà 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  Quim Soler Mir;   

Comunitat Parroquial 11 m 12 
Montserrat Lavall i Enriqueta Pujiula; Vicenç  

Castany i Margarita Teixidó;  
Francesc i Josep Sitjà i Carme Comas 

8 v. Comunitat Parroquial  

Dimecres:  A la parròquia de Sant Pere,  de sis a set de la tar-
da: VETLLA DE PREGÀRIA, amb exposició del Santíssim.  
Dijous:  En la Missa vespertina, a Sant Pere a les 7 i a Santa 
Maria a les 8, pregarem per totes aquelles persones que ens 
han deixat al llarg del mes d’abril 
 

CONFIRMACIÓ: divendres vinent, 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 no-
ies que s’hi han preparat. 
 

TORNEN A SONAR LES CAMPANES. 
Degut a una averia,  ha estat un mes sense funcionar tan el 
toc de les  hores com els altres tocs de defuncions i celebraci-
ons.  A partir del dia 30 d’abril ja es tornen a sentir les campa-
nes. Reparar l’averia suposa una despesa d’un total de 

2.395,80€ . L’Ajuntament de la ciutat ha promès que ens do-
naria un cop de mà per sufragar les despeses. 

HA MORT MN. JOSEP MARIA AMICH (el Vilki) 
 

Dimecres passat, dia 5 de maig, moria a l’Hospital Trueta de Girona Mn. 
Josep Maria Amich. De feia any arrossegava una malaltia que ha desem-
bocat a la seva mort. Al cel sigui!. 
Mn. Josep-Maria estava molt vinculat a Banyoles i als pobles de la Comar-
ca, als que havia servit en diferents parròquies.  
Ja s’avisarà oportunament: a Santa Maria hi haurà una missa tot pregant 
per Ell i agraint a Déu tot el treball pastoral i de dedicació als altres que 
ha dut a terme mentre vivia. 


