
Al llarg de l'any, els cristians celebrem diferents festes dedicades a la Mare de Jesús, la Mare de Déu. El 

dia 25 de març recordem l'Anunciació, el 8 de setembre la Nativitat, el 8 de desembre la Immaculada i, 

avui mateix, l'Assumpció de Maria al Cel, festa que a l'Orient cristià l'anomenen "la dormició de Ma-

ria". Totes aquestes festes ens ajuden a resseguir i a contemplar diferents moments de la vida de Ma-

ria, i a descobrir el seu paper en la nostra vida de fe. 

 A més de les festes relacionades amb la vida de la Mare de Déu, trobem un piló de denominacions locals, 

de més o menys amplada, amb diferents noms referits a la Mare de Déu. Entre una infinitat de noms 

hi trobem la dels Àngels, del Collell, del Mont, de Rocacorba, de Montserrat, de Guadalupe, de l'Alta-

gràcia. També hi trobem la Mare de Déu de la Misericòrdia, de l'Esperança, de la Llum, de la Pau. 

Amb tants noms i advocacions fàcilment ens hi podem perdre o ens podem fer un garbuix. Així quan-

tes Mares de Déu hi ha? es pregunta més d'una persona. Podem posar l'exemple de les fotografies que 

tenim de persones estimades: els pares, el marit o l'esposa, els fills o la filla, familiars o amics... 

No és que tinguem 12 pares o 21 fills o 17 amics, un per a cada fotografia que tenim. El que tenim són 

fotografies d'un moment concret d'aquella persona que és la mateixa persona. És una imatge 

que ens fa venir a la memòria aquella situació o aquell moment concret d'una persona determinada. 

No és que la Mare de Déu del Collell i la de Montserrat germanes o cosines o de la família. És la matei-

xa Mare de Déu que venerem en un lloc concret que es diu Montserrat o Collell o Queralt. 

De Maria, la mare de Jesús, en podem aprendre aquelles actituds seves que descobrim al llarg de l'evan-

geli. Quins exemples hi trobem? Maria sempre està disposada a acceptar la proposta que Déu li fa. 

"Sóc l'esclava del senyor, que es compleixin en mi les teves paraules". Malgrat que Maria no entengués tot el 

significat del camí que Déu li oferia, Ella "guardava aquestes paraules en el seu cor i les meditava". Per tot 

això hem escoltat a l'Evangeli d'avui com Elisabet deia a Maria: "Feliç tu que has cregut". Maria agraeix 

a Déu "perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa”. I es fixa en el fet que "el totpoderós ha obrat en mi me-

ravelles". Maria és la qui, des de la discreció, sempre fa costat al seu fill: "feu el que Ell us digui", sugge-

reix en les noces de Canà. Maria és la dona sempre fidel que acompanya a Jesús fins a la creu. I també, 

després de la Resurrecció de Jesús, trobem a Maria al costat del grup dels Apòstols pregant junts. 

Avui, en aquesta festa, aprenguem de Maria la seva disponibilitat i servei, la seva actitud de pregària i de 

lloança a Déu. I que a tots nosaltres no ens manqui mai el seu ajut i la seva companyia. 

 FESTA DE L’ASSUMPCIÓ DE MARIA: 15 d’Agost de 2021 

Tomba de Maria a Jerusalem 



15 i 22 d’agost de 2021 

Aquesta publicació tornarà 

a sortir el dia 29 d’Agost 

PRIMERES  COMUNIONS A BANYOLES 

Els dos darrers cursos per la catequesi de la iniciació han estat marcats pel confinament i les indicaci-

ons del Departament de Salut i Educació, motiu pel qual les sessions s'han vist retallades. Per aquest 

motiu es va creure convenient no celebrar la primera Comunió el maig sinó a l'octubre per poder aca-

bar de fer les sessions preparatòries per la celebració. D'aquesta manera reprendrem el curs després 

de l'estiu i us adjuntem les dates previstes.   

Reunió de les famílies: Dissabte 4 de setembre a les 5 de la tarda a l'església de Sta. Maria 

Sessions de Catequesi que s'han de fer abans de la celebració: Dimecres 15, 22 i 29 de setembre 

Celebració de la penitència: Dissabte 2 d'octubre a les 15.30h a Sta. Maria 

Assaig de la celebració: Setmana del 4 a 8 d'octubre (es concretarà l'hora i el dia segons l'hora i el dia 

de la celebració) 

CELEBRACIONS  de la primera COMUNIÓ a Sta. Maria: 

Dissabte 9 d'octubre a les 17.30h,  

Diumenge 10 d'octubre a les 17.30h 

Dimarts 12 d'octubre a les 11.15h,  

Dimarts 12 d'octubre a les 12.30h 

Els grups de les celebracions, seguint les mesures 

COVID per l'aforament a l'església, seran entre 10 i 

12 nens/nenes com a màxim.  

Cada família podrà participar a dins de l'església amb 

un màxim de deu persones per nena/nen. 

Per qualsevol consulta us podeu dirigir al mossèn o a 

la catequista del vostre fill o filla. 

Aquestes previsions estan fetes a partir de les dispo-

sicions del dia d’avui, però podran variar segons l'evo-

lució de l’epidèmia. 

EN LA FESTA DE L’ASSUMPCIÓ 

Gràcies, Senyor, per la Verge Maria,  que t'acollí en el seu ventre i va esdevenir l'arca de la nova aliança. 
Va posar a la teva disposició el seu cos i la seva sang, 
perquè creixessis en el seu interior com qualsevol de nosaltres, 
amb un cos impregnat de les limitacions de la condició humana,  
però cridat a viure la glòria del cel a través de la resurrecció.  
Tu ens has obert aquest camí d'esperança   
i la teva Mare t'ha seguit per guiar-nos  cap a la plenitud que ens tens preparada.  
Hem d'aprendre a seguir les seves petjades,  a posar la nostra vida a la teva disposició;  
a anar decididament a servir el proïsme,  com va fer amb Elisabet;   
a confiar malgrat les dificultats i els dubtes.  
Gràcies, Maria, per ser la millor deixebla de Jesús; ens alegrem amb Tu perquè ets beneïda  
i gaudeixes per sempre de la companyia del teu Fill. 
       (”La missa de cada dia” agost 2021) 

DIUMENGE 15 D’AGOST: 
Col·lecta destinada a CÀRITAS  

del Pla de l’Estany 



 

 

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

En les misses del 16 al  22 d’agost  de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Oscar Yadiel Canales Hernández 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Josep Sitjà Roca, de 67 anys 
Marcel·la Comas Renart, de 96 anys 
Francisca Cañon Duarte, de 84 anys 

Dilluns 8 v 
Tots els difunts;  Pere Abellí Vila; Miguel Redondo 

Muñoz; Carles Xaudiera Puigmitjà 
7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v 
Joan Pujol Serrat; Francisqueta Ramió i Jaume Molas; 

Pere Grivé Teixidor; Joaquim Grivé 
7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v En Acció de Gràcies (S. Llàtzer) 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Les Ànimes 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v En acció de gràcies   7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;    

Miquel Massegú Teixidor 11 m 12 Pere Baus (Aniversari) 

8 v. Difunts Sarquella Comerma 

Dilluns 8 v Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Pere Sabadell i Josefina Palmada 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v 
Amadeu Heras i Laura Geli;  
Josep Vallmajor i Cecilia Sala 

7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Difunts de la parròquia 7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v Amadeu Heras i Laura Geli  7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  
 Pere Pagès i Jovita Heras 

 
11 m 12 Joan Geli Soler 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 23 al  29 d’agost de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

CANVIEM ELS PAPERS PER UN DIA 
 

Els savis expliquen que un dia -d’això fa molts anys per-
què parlem del primer humà que trepitjà la nostra terra-, 
l’home se sentia molt desgraciat i anà a veure Déu per fer-
li una petició molt concreta: 
- “Si et plau, canviem els papers per un dia. Jo seré Déu i Tu 
seràs Humà. Només per un dia, t’ho asseguro.” 
Déu li preguntà: 
- “N’estàs segur? No et fa por?” 
L’Humà li respongué: 
- “A mi, no! I a Tu?”. 
Déu acceptà la proposta. Però quan l’Humà es va veure 
Déu, es negà a tornar a la seva condició humana.  
I això dura fins avui... 


