
Avui reprenem la lectura de l’Evangeli  de Sant Marc. A les lectures hem escoltat aques-

tes afirmacions: “compliu els manaments del Senyor, guardeu-los i poseu-los en pràcti-

ca” (Primera lectura). “Escolteu i poseu en pràctica la Paraula de Déu”  (2ª lectura). 

“Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per mantenir les tradicions dels ho-

mes” (Evangeli).  En aquestes lectures d’avui hi trobem una reflexió sobre com hem de 

plasmar en la nostra conducta el camí que Déu ens ofereix mitjançant els manaments. Les 

normes, les lleis, els manaments són com uns caminadors que ens ajuden en la nostra vi-

da. Si els complim al peu de la lletra i de manera estricta ens pot portar a pensar que nos-

altres ho fem tot bé, que som perfectes, i així fàcilment ens podem mirar els altres com si 

fossin els nostres inferiors, com si nosaltres tot ho féssim bé i els demés tot malament. 

Jesús ens fa un toc d’atenció. Les lleis i les normes, per elles mateixes, no tenen un valor 

únic i absolut. Fàcilment podem catalogar de divines unes lleis purament humanes. A 

més Jesús no critica la llei en si, sinó la interpretació que hi feien els fariseus i mestres de 

la Llei. Jesús ens insisteix que el  que val és tot allò que hi ha dins el nostre cor, és a dir 

allò que porta a estimar i les motivacions que porta cadascú a dintre seu. Jesús ens diu 

que es pot honorar a Déu amb els llavis, es poden complir moltes normes externes, però 

al mateix temps es pot tenir el cor molt allunyat de Déu.  

Hem de procurar  fer vida el que diu l’Apòstol Jaume a la segona lectura: “acolliu amb 

docilitat la paraula plantada en vosaltres”.  Per fer-ho realitat ens caldrà estar disposats a 

fer tota una tasca: descobrir tot allò que poetem dins del cor. Hem de destriar allò de bo 

que Déu hi ha posat, i donar-ne gràcies, de tot allò que són mancances i limitacions. Fer 

aquesta feina ens ajudarà a ser més humils i també ens ajudarà a comprendre millor el 

comportament i la conducta dels altres.  Si fem bé aquesta reflexió també ens farà veure 

que no tenim cap dret a fer judicis sobre les altres persones.  

 DIUMENGE 22 DURANT L’ANY (B) : 29 d’Agost de 2021 



29 d’agost de 2021 

UN TURISTA I UN BARQUER 
En una ocasió, un turista, carregat de llibres i presumint del seu gran saber, viatjava 

per Amèrica del Sud i es va veure obligat a travessar el riu Amazones. Va pujar en una 
de les moltes i artesanals barquetes i, mentre el barquer remava, va voler demostrar-li 
la importància de saber moltes coses: 

–Bon home, sabeu matemàtiques? 
–Gens, ni mica –va contestar el barquer. 

–Oh! Quina llàstima! Us perdeu la meitat de la vostra 
vida... 
Al cap d’una estona li pregunta: 

–I de lletres? Quin tipus de literatura llegiu? 
–Cap! Si ni tan sols sé llegir –va dir-li el barquer. 

–Oh! Quina llàstima! Us perdeu l’altra meitat de la 
vostra vida... 
Quan eren al mig del riu, va esclatar una forta tem-

pesta tropical. Les onades feien cruixir la fusta de la 
vella barqueta, a punt d’enfonsar-se. Aquest cop el barquer, preocupat, pregunta al tu-
rista saberut: 

–Senyor, sabeu nedar bé? 
–Nooo! No en sé, de nedar! –va dir molt espantat l’erudit, abraçat als seus llibres. 

–Oh! Quina llàstima! Perdreu la vida sencera! –digué el barquer, i continuà: 
–Però no us preocupeu. Col·laboreu amb mi. Encara que jo no sàpiga tant com vós, sé 
com agafar-vos perquè no us ofegueu. 

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 això es 

va creure convenient no celebrar la primera Comunió al maig sinó a l'octubre per poder acabar de fer 

les sessions preparatòries per 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. 

Aquestes previsions estan fetes a partir de les disposicions del dia d’avui, però podran variar segons 

l'evolució de l’epidèmia. 

CONFIRMACIONS A SANT JOAN DE LES PEDRERES 

Dissabte, 4 de setembre, a les 7 de la tarda 

El Bisbe Francesc administrarà la Confirmació a set nois i noies que s’hi han preparat.  
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HAN REBUT EL BAPTISME 
Ivana Mazuera Sabogal 
Aran Bogliani Núñez 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Francisco Malagón Ramírez,  de 81 anys 
Francisco Soler Famada, de 80 anys 
Esteve Sánchez Ferrer, de 81 anys 
Pere Frigoler Teixidor, de 85 anys 
Josep Planas Parella,de 86 anys 
Dolors Brunsó Alsina, de 86 anys 
Miquel Planells Comas, de 86 anys 
Joan Rovirola Abulí, de 73 anys 

Dilluns 8 v 
Pepita Castany i difunts de la família;  

Manuel Vilar Casadevall; Joan Geli Soler;  
Rosa Roca Masó; Tots els difunts;   

7 t. Rosa Maria Baig Sala  

Dimarts 8 v 
Mn. Ramon Oller; Ramon Grabuleda Poch;  

Joan Geli Soler 
7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Miquel Bustins i Carme Roua (Aniv.) 7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Família Costabella Casadevall 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular; Sebastià Rigau Pararols;  
Jordi Gifra Turró; Família Pagès Corominas 

 Comunitat Parroquial 
 

11 m 
12 

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Cinta i Assumpció  
Gimbernat Coll; Núria Planellas Clotas 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 30 d’agost 23 al  5 de setembre de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Aportació a la Col·lecta per CÀRITAS 

(15/8/21: Mare de Déu d’Agost) 

Església de Santa Maria 2.036,00 

Parròquia de Sant Pere 740,80 

Església de les Carmelites 470,00 

Església de de la Cínica 85,00 

TOTAL 3.331,80 

 

CATEQUESI PARROQUIAL. 
REUNIÓ DE LES FAMÍLIES per tal de preparar  la  
celebració de la  primera comunió dels seus fills/es. 
Dissabte 4 de setembre a les 5 de la tarda a l'església de Sta. 
Maria 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 

Concedeix esperit de fe als afligits. 

Concedeix, oh Senyor, esperit de fe i valor 

a tots els qui estan afligits 

perquè tinguin força per enfrontar-se 

amb fermesa als dies per venir 

amb fermesa i paciència; 

no amb tristesa, com els que no tenen esperança, 

sinó en record agraït 

de la teva gran bondat en els anys passats, 

i en la segura expectativa 

d'una reunió joiosa al cel; 

t'ho demanem en nom de Jesucrist nostre Senyor. 

(Llibre d'oració irlandès) 


