
● Vivim un temps mogut, temps d'incertesa. La crisi ens afecta per tots costats: sanitari, 
social, econòmic, polític. Quan mirem les coses a nivell d’església ens dóna la 
impressió que res s’aguanta, que tot se’n va en orris. Volem apropar-nos a Jesús però 
tenim por d’enfonsar-nos a mig camí. Aquesta experiència que fem nosaltres  és la 
mateixa experiència que els primers cristians feien. I Sant Mateu els repom amb el text 
de l'Evangeli que hem llegit avui. 

● Fixem-nos en quatre moments del text que hem llegit. a) Jesús se separa dels deixebles. 
Acabada la multiplicació dels pans  Jesús vol anar a pregar mentre els deixebles  fan la 
travessia  del llac. Contrasta la intimitat de Jesús amb Déu amb la dura realitat dels 
deixebles. b) Jesús s’apropa als deixebles: Per la cultura oriental el mar simbolitza  les 
forces del mal. Caminar sobre l’aigua vol expressar el poder de Jesús sobre el mal. Els 
deixebles tenen por i el confonen amb un fantasma. c) Jesús i Pere: Pere com a cap vol 
anar fins a Jesús, però com que li falta fe  i té por, comença a enfonsar-se. És Jesús qui 
dóna la ma a Pere i l’ajuda. d) La confessió dels deixebles: Els apòstols es postren i 
confessen: «realment ets el fill de Déu». Això és reconèixer l’estret lligam de Jesús amb 
Déu.

● La barca és imatge de l’església (Sovint amb tempestes i aparentment abandonats). Pere 
es llança a una aventura impossible (caminar sobre l’aigua) i fracassa, però és rescatat 
per Jesús. En Pere ens hi podem sentir retratats tots plegats: quantes vegades nosaltres 
volem caminar tot sols per sobre l’aigua? Ens cal la mateixa confiança que tenia Pere 
en Jesús i ens cal també deixar-nos agafar de la ma per Jesús que sempre tenim  al 
costat i que mai ens abandona.   
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LA VERGE MARIA DESPRÉS 
DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

Com que Déu no havia volgut revelar 
solemnement el misteri de la salvació 
dels homes fins que els comuniqués 
l’Esperit promès pel Crist,  trobem els 
Apòstols pregant constants i 
unànimes abans de la diada  de la 
Pentecosta  amb les dones i Maria, la 
mare de Jesús, i amb els seus 
germans  (Ac 1,14). Sí, allí hi ha  
també Maria demanant amb l’oració 
el do de l’Esperit que a Ella ja en 
l’Anunciació  l’havia fet fecunda.  
Finalment, la  Immaculada Verge, que 
havia estat preservada immune de tota 
taca del pecat d’origen, finit el termini 
de viure en terra, fou enlairada al cel 
gloriosament en  cos i ànima,  i el 
Senyor  l’ha enaltida com a Reina 
universal, perquè s’assembles més del 
tot al seu Fill,  el Gran Senyor  (cf. Ap 
19,16)  que va esclafar el pecat i  la 
mort.

(Vaticà II, Lumen Gentium, 59)

●  Aquest dia la parròquia de Santa Maria celebra la seva patrona
●  L’horari de Misses serà com els diumenges i festes 

PREGÀRIA A LA VERGE ASSUMPTA
Senyor, gràcies per lliurar la teva mare 
del poder de la mort. 
L'estimaves tant que no vas voler 
que hagués de patir la corrupció del sepulcre. 
Gràcies perquè Maria va rebre, com havies promès, 
el cent per u i, a més, la vida eterna. 
El cos que va ser el temple on TU vas habitar 
durant nou mesos no podia ser destruït pel pecat. 
Gràcies Maria per deixar que l'Esperit Sant 
et cobrís amb la seva ombra, 
per fer possible l'Encarnació del Fill de Déu 
i també la teva Assumpció al cel.
Gràcies per ser model per a tots nosaltres, 
per ser la primera entre els fills d'Adam 
de retornar al Paradís perdut.
El teu exemple ens omple d'esperança
per creure en una nova creació,
en la qual ressuscitarem en cos i ànima.
Per això ens unim als cristians de tots els temps
que t'han beneït i venerat
per les meravelles que Déu ha obrat.

(«La missa de cada dia» agost 2020)

La col·lecta de les Misses del dia  de 
l'ASSUMPCIÓ anirà destinada íntegrament a  
CÀRITAS ARXIPRESTAL DE BANYOLES
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HA MORT I HEM PREGAT PER
Gna. Custodia Maria Pájaro Mella, de 91 anys

Dilluns   8 v Joan Pujol Serrat; Josep Pagès Pagès 7 t Ànimes

Dimarts 8 v Difunts Família Brugada 7 t Ànimes

Dimecres  8 v Joan Pagès (Aniv.) 7 t Gna. Custodia

Dijous    8 v Família Oller Ametller 7 t Ànimes

Divendres 8 v
Intenció particular; Josep Güell i Maria Casademont; 

Difunts del mes de juliol
7 t Ànimes

Dissabte

10
Intenció Particular; 

Pepita Castany i Família Castany Roset

11 m Comunitat Parroquial 12

Amadeu Heras i Laura Geli; Maria Ferrer Bardella; 
Maria Cos Dillet; Maria Rosa Soler Guardiola; Maria 
Sala Surroca; Intenció particular; Maria Pagès Nadal, 

Maria Busquets Nierga i Maria Reixach Vila; 

8 v
Família Sarquella Comerma; Josep Ferrer Gifra i Maria 

Gifra Oliveras; Miguel Redondo Muñoz

Diumenge

10
Joaquim Tarafa José; Sebastià Rigau Abril i 

Joaquima Pararols Quintana; 

11 m Comunitat Parroquial12
Pere Griver Teixidor (Aniv.); Joaquim Griver Busquets i 

Josep Griver Sala; Francesc Clarà Sarget

8 v Pere Abellí; Joaquima Coll Arnau i Ramon Camós Grau 

En les misses del 10 al 16 d'agost  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

PRIMERES COMUNIONS: Està previst, si no hi ha 
imprevistos de darrera hora, que un grup de nens i nenes 
facin la seva primera comunió aviat. Concretament el 
dissabte, dia 22 d’agost, la faran sis nens i nenes; el 
dissabte dia 5 de setembre, la faran set més i el 
diumenge, 6 de setembre, dos més la faran a la Missa de 
Sant Pere. Tots aquests nens i nenes estan completant la 
catequesi, tal com s’havia previst. 

CAL SABER CALLAR PER SENTIR-HI
Cal saber callar, per sentir-hi; cal saber mirar llargament abans de creure que hom ha vist.
Cal ser al mateix temps lliure de si mateix i abandonat a Déu i a l'objecte de les seves 
contemplacions.
Només aleshores podrem presentar la qüestió essencial: què és allò que Déu vol en aquesta 
realitat que se'ns ha presentat?.
Perquè el món irreal en què ens movem sense parar, el creem nosaltres a base 
d'imaginacions, per peresa intel·lectual, per egoisme, perquè ens creiem ser el centre de les 
coses, quan en realitat som tan perifèrics! En aquest món irreal, Déu no hi pot res. No hi ha 
cap món d'irrealitats on Déu pugui obrar, però en el de la realitat és l'amo. I la realitat més 
lletja, la més odiosa, la més infame, la més estrangera al Regne, pot esdevenir Regne, a 
condició que li retornem la seva qualitat de realitat.
Un miratge no pot ser transfigurat, un pecador pot esdevenir un sant . Aquesta 
contemplació no va lligada a cap paper que tinguem assignat a la vida, és simplement, la 
recerca atenta per la reflexió, per la pregària, pel silenci, per l'aprofundiment de la visió de 
les coses tal com Déu les veu. Hom diu que la pregària comença quan és Déu qui parla .

(Autor: Anthony Bloom)


