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L’Evangeli que hem escoltat ens pot sonar molt dur tan el llenguatge com les
imatges que fa servir Jesús. Cal tenir present que és un llenguatge semític, que són
molt propensos a les imatges de vegades cridaneres i sovint amb moltes
exageracions. No podem entendre mai al peu de la lletra, ni avui ni cap d’aquest
tipus de text.
Jesús, parla pels seus deixebles, no es dirigeix a la gran multitud. Els apòstols han
escoltat la crida de Jesús i l’han seguit. Ha arribat un moment que pot ser el
cansament o el dubte s’ha fet present entre els apòstols. I han de triar, han de
decidir si continuem amb Jesús o van per un altre camí. Prendre aquesta decisió
costa i genera dubtes. Davant aquesta situació Jesús els ve a dir: heu de tenir les
coses clares: és qüestió d’escala de valors. El suggeriment de Jesús: sigueu capaços
de seguir el meu camí de servei, estimació i entrega, encara que de vegades us pugui
suposar alguna renúncia. Hem de tenir present que qui ha escrit aquest text de
l’evangeli ha seguit a Jesús fins a donar la seva vida.
Un altre aspecte de l’Evangeli a tenir en compte: La importància que dóna Jesús, i
també la primera lectura, al fet de l’acollida i el valor de les petites coses.
Justament aquest dies de la pandèmia hem conegut molts testimonis en aquest
camp: molts persones que des de sectors ben diferents, en àmbits diversos, s’han
desviscut pels altres, han col·laborat i acollit sense donar gaires explicacions. Jesús
ens recorda que les petites coses són importants i que per Ell mai li passa res
desapercebut:"qui doni un vas d'aigua fresca no quedarà sense recompensa".

28 de juny de 2020
DE FARISEUS I PUBLICANS
De vegades quan reses et surt el fariseu que portes dintre. I llavors t’apropies una
mica de Déu, i li dius: «sóc dels teus», però en realitat el que li estàs dient és: «Tu ets
dels meus». I, sense adonar-te’n, se't cola el mirar per sobre de l'espatlla als altres, els
que no creuen, o creuen de manera diferent; els que celebren diferent que tu; els que
sobre els diferents problemes se situen en un altre lloc, tenen altres opinions o
perspectives. Arrufes el nas, per dins, encara que per fora el teu rostre sigui plàcid i
serè. Et sents més segur en les teves conviccions, i els detestes una mica -encara que
mai utilitzaries el verb detestar- perquè no són com tu.
De vegades, quan reses treu el cap el publicà. I llavors dius a Déu, amb una barreja
de greu i acceptació, dolor i confiança: «Això és el que hi ha». I ho dius sense repte ni
rendició, sense arrogància ni ego. Llavors expresses, des del fons del teu cor, que no
pots, que no saps, que no aconsegueixes, però que tot i així, camines, confiant que
amb el teu fang Déu sabrà què ha de fer. I ofereixes el teu amor, de vegades enfosquit
per l'egoisme; i les teves mans vacil·lants, i els teus dubtes. I, en el teva fragilitat més
absoluta, l'oració es torna una abraçada.
(José María Rodríguez Olaizola, sj https://pastoralsj.org/)

FESTA DE SANT PERE I SANT PAU
Gràcies, Senyor, per haver escollit sant Pere
com a cap de la teva comunitat de deixebles.
El vas transformar i ell, que era pescador,
esdevingué pescador d'homes, evangelitzador.
Va deixar la barca i les xarxes i salpà cap a noves rutes,
tot seguint les teves petjades.
Va continuar sent un home feble,
fins al punt de negar-te davant dels teus perseguidors.
Però t'estimava de tot cor
i per això li vas encarregar de pasturar el teu ramat.
Gràcies per sant Pau,
un home massa segur de les seves conviccions.
Pretenia defensar la veritat i la Veritat el va visitar.
Vas capgirar la seva vida i li vas mostrar un nou camí.
De perseguidor el vas convertir en seguidor teu.
Gràcies, Senyor, per aquestes dues persones, Pere i Pau,
que, enamorats de Tu, han fet que,
amb les seves paraules i el seu testimoni,
també et coneguem nosaltres i et comencem a estimar.
(«La Missa de cada dia», Juny 2020)

PREINSCRIPCIONS AL CAU 2020-2021
A partir del primer de juliol s’obren les
preinscripcions al CAU de l’Agrupament
Escolta i Guia Pla de l’Estany, pel curs
vinent. Podeu fer-ho entrant a
http://aeigpladelestany.hol.es

Aportació a la Col·lecta de CARITAS
(14 juny 2020)

Pregar pels difunts
Aquesta setmana de dilluns a divendres, a Santa
Maria i de dimarts a dijous a Sant Pere, en la
missa del vespre es pregarà pels que han mort
durant els mesos de març, abril i maig. A la missa
de cada dia s’hi ha convidat a unes poques famílies
per tal que amb els que vinguin no passem
l’aforament.

LA FULLA QUE NO VOLIA AIGUA

Església Santa Maria

1.526,89

Parròquia Sant Pere

941,23

Església Clínica

208,00

Església Carmelites

166,00

TOTAL

2.842,12

Hi havia una vegada una planta molt jove en la que es posaven grans esperances. Tenia exactament quatre
fulles. Quatre boniques fulles, lluminoses a la rosada i al sol.
Un dia les quatre fulles van tenir una reunió.
Una va dir que la seva vocació clara consistia a romandre unida a l’arbre que acabava de nàixer, però que
en endavant havia decidit prescindir de l'aigua. Qüestió de projecte personal. Que les seves companyes
estudiessin l'assumpte i una vegada entès respectessin la seva llibertat.
Les altres tres fulles estaven plenes de bones disposicions i van decidir acceptar el que la seva companya
els demanava.
Es va instal·lar un enginyós sistema de paraigua; amb el bon temps el paraigua es tancava i s'obria quan
amenaçava pluja.
I heus aquí que l’abret tan prometedor va donar signes de llanguiment i va morir.
Cada fulla va ser duta pel vent a un lloc distint.
Què es podia haver fet? Demanar a la fulla que no volia aigua que marxés a un altre lloc? Arribar a un
compromís?
Hi ha grups que per a respectar la llibertat d'un, no es respecta la dels altres. I, finalment, acaba mort tot
el grup.
(Jacques Loew)
En les misses del 29 de juny al 5 de juliol de 2020 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Narcís Palmada Romans; Engràcia Saurina Badosa;
Esteve Serrat Nou; Dolors Frigolé Pla; Pere Grau Soler;
Difunts Família Abellí.

7t

Ànimes

Dimarts

8v

Josep Plana Parer; Carme Micaló Portella
Maria Dolores Coronas Rojas; Dolores Molina López;
Pepita Castany i Família Castany Roset

7t

Alfons Julià Juanola
Joana Matamala Planells

Dimecres

8v

Mn. Ramon Oller Hereu; Pilar Viñas Reig
Magin Espeso Rodríguez; Joan Pujol Serrats;
Dolors Malagelada

7t

Miquel Feliu Roca
Anna Maria Bonaventura
Encesa

Dijous

8v

Francesca Ramió Vergés; Maria Francesca Font Abril
Fidela Vico Lorente; Concepció Massegú Teixidor

7t

Narcís Puig Teixidor

Divendres

8v

Carme Trias Punsí; Lydia Querol Pla
Angelina Barcons Bosch ; Josep Maria Soldevila

7t

Ànimes

Dissabte

8v

Joan Llinàs i Àngela Bosch; Josep Ferrer Gifra;
Maria Cos Dillet

7t

Família Costabella
Casadevalll

10

Intenció particular; Josep Mª Soldevila; Esperança
Grabuleda Pujolàs; Josep Serrat Ros; Enriqueta Ramió
Juanola i Antoni Riera Davall
Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba;
Miquel Rustullet Culubret (Aniv.)

11 m

12

Comunitat Parroquial

8v

Comunitat Parroquial

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

