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Acabem d’escoltar, a l’Evangeli, com Jesús cura a un sord-mut. A l’Evangeli els miracles sempre
tenen un sentit simbòlic, que va més enllà del simple fet material de curar i de qualsevol altre
prodigi. Els miracles, a més d’entendre’ls o interpretar-los al peu de la lletra, els podem interpretar com a signes que fa Jesús, que demostren que Ell és l’enviat de Déu, aquell que els profetes
havien anunciat. En la narració que hem escoltat, Jesús té una estona de feina, no n’hi ha prou
d’imposar-li les mans sinó que: “se l’endugué tot sol, lluny de la gent, li posà els dits a les orelles,
escopí i li tocà la llengua, aixecà els ulls al cel, sospirà i li digué ‘Èfatà’”. Tota aquesta manera de
fer ens porta a pensar que Jesús ho devia tenir molt difícil a l’hora de fer entendre als deixebles el
seu missatge. Als apòstols els costava escoltar i veure el que Jesús feia i predicava, ja que tenien
ulls i no hi veien, orelles, però no hi sentien. Totes aquestes accions que fa Jesús per curar al sord
-mut són imatge del que li costava a Jesús obrir les oïdes als seus deixebles perquè poguessin
entendre el seu missatge.
En aquest miracle també ens ho podem sentir retratats tots nosaltres. Com als deixebles també
ens costa veure i entendre el missatge de Jesús. Aquesta persona de l’Evangeli és signe de tanta
sordesa i mudesa nostra i de les persones que ens envolten. Això fa que les nostres relacions humanes siguin difícils. Ens costa saber escoltar què diu l’altre, no som capaços de parlar amb pau i
amb seny. Sovint, sobretot en les xarxes socials, disparem abans d’apuntar, diem coses que després ens sap greu haver-les dit o escrit. Difícilment ens posem a la pell de l’altre. Tota aquesta
manera de fer va creant un ambient enrarit i fa més difícils les relacions humanes.
I si fem un pas més, ens podem identificar amb el protagonista de l’Evangeli. Nosaltres no sabem
escoltar la paraula de Déu. Ens costa copsar i entendre el seu missatge i el que Ell ens demana.
Ens costa parlar el llenguatge de Jesús. Per això Jesús ens diu: Èfatà: surt del teu confort interior i
del tancament i obre el teu cor a Déu i als altres.
En aquesta Eucaristia demanem-li a Jesús que es digni obrir les orelles del nostre esperit per poder
comprendre la seva paraula i que es digni deslligar la nostra llengua perquè sàpiga parlar de Déu i
lloar-lo degudament.

5 de Setembre de 2021
MAMA, VULL DIBUIXAR A DÉU
Una nena petita diu a la seva mare: "Mama, m'agradaria dibuixar Déu". Ella li diu, "Agafa colors i paper i posa-t'hi". La
nena ho prepara tot sobre la taula. Es disposa a passar una
bona estona. De sobte s'apropa a la seva mare: "Mama, eh
que Déu és molt gran?" "Sí, filla meva, és molt gran". De nou
mans a l'obra: la nena continua pensant i encara no ha començat el dibuix, s'aixeca i apropant-se a la seva mare li
diu: "Mama, Déu és molt gran no?" "Tens tota la raó; Déu és
molt gran". De nou a la feina continua la reflexió davant del
paper. Encara no hi ha fet cap traçada i continua pensant.
Es torna a acostar a la mare i li diu: "Mama, em penso que és millor no dibuixar
Déu. Em fa por de fer-ho malament i espatllar el que és Déu".
Traduït de “Si je vous contais la foi” p. 82 de CHARLES DELHEZ)

CATEQUESI PARROQUIAL A BANYOLES.- Curs 2021/2022
Primer d’Iniciació (2on de Primària) HORARI DE CATEQUESI:
A SANTA MARIA: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
SANT PERE: Dissabtes de 10 a 11 del matí
Segon d’Iniciació (3 er Primària) HORARI DE CATEQUESI
A SANTA MARIA: Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
SANT PERE: Dissabte de 10 a 11 del matí.
Catequesi de Seguiment ler i 2on (4rt, 5è primària) HORARI DE CATEQUESI
A SANTA MARIA: Dimecres i dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
SANT PERE: Dissabtes de 10 a 11 del matí.
Professió de Fe i Confirmació ( 6è Primària-3r ESO)
HORARI DE CATEQUESI A SANTA MARIA. Divendres al captard.
La catequesi comença entre el 6 i el 9 d'octubre.
INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI:
Del dilluns, dia 20 de setembre, al divendres dia 24 de setembre,
al despatx parroquial de Santa Maria, de les 5 a les 7 de la tarda.
A Sant Pere, de 5 a 7 de la tarda, el dijous dia 23 de setembre
EL VALOR DE LES PARAULES
Sembla mentida, tot el que poden arribar a fer. Com bressolen o com colpegen. Com fereixen o com acaricien i sanen. Sinceres o falses, pensades o espontànies… són un dels nostres majors tresors. Les diem, les escrivim, les llegim i compartim. Aprenem amb les paraules prestades d'uns altres, i potser també nosaltres arribem a dir alguna
cosa que valgui la pena… per a algú. Parlem, i en el parlar i en l'escolta, a vegades, ens trobem… Jesús és Paraula de
Déu. Paraula autèntica, d'amor i passió per nosaltres. I jo? Quina paraula sóc? https://pastoralsj.org/

HAN MORT I HEM PREGAT PER

CATEQUESI PARROQUIAL: PRIMERA COMUNIÓ
Pels nens i les nenes que preparen fer la primera comunió
per l’octubre, caldrà que els dies 15, 22 i 29 de setembre,
en horaris de catequesi, assisteixin a la preparació immediata.
Divendres, 10 DE SETEMBRE: En la Missa vespertina, a
Sant Pere a les 7 i a Santa Maria a les 8, pregarem per a
totes aquelles persones que ens han deixat al llarg del
mes d’agost
PREGÀRIA PER A DESCOBRIR L’ALTRE
Senyor,
Ensenyeu-nos a veure darrera de cada persona un germà.
Algú que s'amaga, amb els seus sofriments i les seves alegries.
Algú a qui moltes vegades fa vergonya
de presentar-se tal com és.
Senyor,
feu-nos descobrir darrera de cada rostre,
al fons de cada mirada, un germà semblant a Vós,
i al mateix temps completament diferent als altres.
Senyor,
que el vostre Esperit ens obri la mirada
per tractar-los cada ú a la seva manera,
com Vós vàreu fer amb la Samaritana,
amb Nicodem, amb Pere... Tal com ho feu amb nosaltres.
Voldríem començar avui mateix
a comprendre cadascú dins del seu món,
amb les seves idees, les seves virtuts i febleses.
I també, per què no?... amb les seves dèries.
Senyor, que us veiem darrera de cada rostre.

Esteve Sánchez Ferrer, de 81 anys
Emilia Brunsó Oliveras, de 92 anys
Anna Geli Casadevall, de 86 anys
Miquel Noguer Simon, de 78 anys
Remei Gelador Coll, de 94 anys
Josep Coll Estany, de 55 anys
Salvador Mercader Costa, de 87 anys
Quiteria Anglada Vilanova, de 87 anys

SANTA MARIA DELS TURERS:
MANTENIMENT DEL TEMPLE
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En les misses del 6 al 12 de setembre de 2021 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Tots els difunts;

7 t.

Ànimes

Dimarts

8v

Antoni Hostench

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Pietat Birulés Bahí

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Difunts del mes d’agost

7 t.

Difunts del mes d’agost

Dissabte

8v

Família Dilmé Bosch; Família Feixas Matamala;
Josep Portas Gifra

7 t.

Margarida Gifra Turró (Aniv.)

10 m.

Intenció Particular; Josep Maria Soldevila;
Família Pagès Corominas; Jaume Reig Vidal

12

Acció de gràcies a la Sagrada Família; Int. particular;
Raquel Coll Font (Aniv.); Lluís Geli Casadevall;

8 v.

Comunitat Parroquial

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

11 m

Comunitat Parroquial

http://www.parroquiesbanyoles.org

