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Creu Armènia

SANTIFICARÀS LES FESTES
La qüestió amb aquest manament no és (principalment) 
complir ritus religiosos en diumenge, tenir dies de 
precepte, anar o no anar a missa. Això, certament, és molt 
important. Però cal anar més enllà. En el fons és si Déu hi 
és present al calendari vital d'un. Si el ritme dels dies ens 
serveix com a recordatori d'una història de fe.
Les festes són dies especials. Dies que tenen més 
rellevància per a nosaltres. Dies en què la urgència és 
menor; en què la càrrega de la feina es deixa per un 
moment; dies en què sembla que un pot dedicar temps a 
persones, accions o aficions que, normalment, no tenen 
tanta presència enmig del vertigen del ritme quotidià.
Ara, no ens enganyem, el calendari festiu es pot ajustar 
amb moltes lògiques. Un pot vincular als cicles del camp 
(en l'antiguitat, moltes festes tenien a veure amb la fi de la 
collita, la verema, la sega...). O pot vincular-lo a la història 
local (per exemple, festes que tenen a veure amb 
esdeveniments especialment importants, un aniversari, la 
commemoració de la signatura d'un document). Fins i tot el 
calendari pot estar marcat per un altre tipus de 
dinàmiques socials (el cotilló de Cap d'Any, les rebaixes, un 
esdeveniment anual a la ciutat, el Dia del Treball, etc.).
Moltes de les nostres festes, fins i tot les no explícitament 
religioses, tenen un rerefons religiós, perquè així van 
sorgir (Carnestoltes tenia a veure amb el Dimecres de 
Cendra, Halloween -encara ha estat més tradició d'altres 
latituds- amb la festivitat del Tot Sants), i per descomptat 
hi ha les festes explícitament religioses (memòries de la 
Verge, els Sants, divendres Sant, els diumenges -en el seu 
origen-).
Avui, en aquesta societat secularitzada, santificar les 
festes és fer una memòria més explícita, si és possible, de 
Déu. És ser conscients que Déu és també presència i guia 
en el descans. És agrair el repòs, el pas del temps, la 
pròpia història. I és permetre que el mateix calendari vagi 
sent un recordatori de la vida de Jesús (això, i no una altra 
cosa, és el calendari litúrgic).
Santificar les festes és, en definitiva, obrir el nostre temps 
a la transcendència, i el nostre descans a Déu.

(José María Rodríguez Olaizola, sj https://pastoralsj.org/)

Aplec de Sant Mer

PREGUEM AMB L’EVANGELI
Senyor, gràcies per enviar en primer lloc 
els teus profetes i finalment el teu Fill 
per ensenyar-nos el bon camí.
Tu no vols la mort del pecador 
sinó que es converteixi i visqui. 
Ens has cridat a treballar a la teva vinya, 
a col·laborar en l'obra de la salvació. 
Et demanem perdó 
perquè sovint rebutgem el camí 
que ens proposes.
 Diem que sí amb els llavis, 
però el nostre cor s'allunya de Tu.
Preferim anar a la nostra, 
fer-nos els sords a la teva Paraula, 
encara que això ens faci infeliços. 
Gràcies per ser un Déu misericordiós,
per estar obert sempre al penediment 
dels teus fills i filles, per acollir-nos 
quan decidim tornar a casa. 
Que el teu Esperit Sant ens ajudi a 
creure en els teus enviats, a reconèixer 
les nostres culpes, a penedir-nos 
del mal que fem.
Aleshores podrem rebre el teu perdó i 
participar del banquet del Regne.

(«La Missa de cada dia» Setembre 2020)

https://pastoralsj.org/
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HA MORT I HEM PREGAT PER
Ramon Caixàs Masanellas, de 86 anys

En les misses del 28 de setembre al 4 d’octubre  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI  S’han iniciat les 
inscripcions per a la catequesi parroquial. Es fa  de cinc a set de 
la tarda, al despatx e Santa Maria dels Turers. Encara hi ha 
temps pels que no s’hi han apuntat i els interessa
La catequesi començarà a partir del dia 14 d’octubre

Dilluns   8 v Difunts parròquia 7 t Ànimes

Dimarts 8 v Miquel  Pujolàs; Miquel Bustins i Carme Roura 7 t Joan Manyà Matamala i 
Joaquim Estarriola 

Dimecres  8 v Pepita Castany i Família Castany Roset; 
Josefa Muñoz Caparrós 7 t Ànimes

Dijous    8 v Salvador Masgrau Cortada 7 t Ànimes

Divendres 8 v Victòria Ciurana i Frederic Corominas 7 t Ànimes

Dissabte 8 v Francesc Llinàs Bosch; Jordi Tarrés Carreras (Aniv.);
Joan Badia 7 t Família Costabella Jordà

Diumenge

10  Intenció particular; Josep Vallmajor i Família

11 m Comunitat Parroquial 12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; 
Miquel Rustullet Culubret

8 v Victòria Gratacós Blanch

CATEQUESI PARROQUIAL A BANYOLES.- Curs 2020/2021
Primer de Iniciació (2on de Primària) HORARI DE CATEQUESI:

● A SANTA MARIA:  Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda 
● SANT PERE: Dissabtes de 10 a 11 del matí

Segon de Iniciació (3er 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.

Catequesi de Seguiment ler i 2on (4rt, 5è 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.

Professió de Fe i Confirmació ( 6è P. - 3r ESO) HORARI DE CATEQUESI A SANTA MARIA: 
Divendres de 8 a 9 del vespre

La catequesi comença entre el 14 i 17 d’octubre

 INSCRIPCIONS A L A  CATEQUESI
Del dia 21 al dia 25 de setembre,de 5 a 7 de la tarda, al despatx de SANTA MARIA.
Dia 24, dijous, de 5 a 7 de la tarda, al despatx de SANT PERE.

ÉS BO DE LLOAR L’ALTÍSSIM
És bo de lloar el Senyor, de cantar al teu nom, oh Altíssim, de proclamar al matí el teu amor,  
i de nit la teva fidelitat, amb l’arpa de deu cordes i la lira, als acords d’interludis de cítara. 
Senyor, quin goig que em donen les teves gestes! Aclamo l’obra de les teves mans.
Que en són, de grans, Senyor, les teves obres,  els teus designis, que en són, de profunds!
Els ignorants els desconeixen,  els insensats no arriben a comprendre’ls. (Salm 92, 2-7)
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