
El camí de Jesús cap a Jerusalem ha arribat al seu final. Avui l’Evangeli ens presenta a Jesús al 

temple, ensenyant i polemitzant amb els fariseus i els saduceus sobre el tema de la mort, sobre  el i 

després de la mort què?. Dins la fe jueva  comença a parlar-se de resurrecció a partir del segle II 

abans de Crist. En temps de Jesús els fariseus creien en la resurrecció i en canvi els saduceus (gent 

que formava part de l’aristocràcia) no acceptaven la resurrecció. De fet la pregunta de i després de 

la mort què? Ha planat al llarg de la història humana.  Hi ha qui veu en la mort el final de tot, hi ha 

qui espera després  de la mort una vida com la d’ara, però sense sofriment, hi ha qui espera la vida 

al costat de Déu per sempre.   Hi ha qui guarda silenci davant la mort, hi ha qui l’ignora i qui no en 

vol parlar.  Cada dia fem l’experiència de la mort al nostre entorn. Patim, plorem  i sofrim quan mo-

ren persones properes i estimades. El que ens fa sofrir és que tots portem dins nostre unes ganes 

boges de viure, un anhel d’eternitat.  

Més enllà del cas  que proposen a Jesús, cas que a nosaltres ens pot semblar ridícul, quin és el mis-

satge de l’Evangeli? “Déu no és un Déu de morts sinó de vida, perquè per a ell tots viuen”, ha acabat 

dient Jesús. Déu és una comunitat de vida i d’amor, que vol comunicar la seva vida. La creació, l’en-

carnació de Jesús, el do de l’Esperit Sant  són fruits d’aquest amor de Déu que dona vida.  El Regne 

de Déu és un Regne de vida: material, afectiva, econòmica, espiritual i divina per a tothom. Jesús és 

la resurrecció i la vida, va morir i va ressuscitar. La vida, pels creients, no s’acaba amb la mort. Mo-

rir és participar de la vida del Senyor, és viure amb el Senyor per sempre.  

En la vida hi ha  dos moments claus:  quan arribem a aquest  món i quan en marxem. Quan nai-

xem portem darrera l’amor de Déu que ens ha dut a l’existència.  Si Déu no ens hagués estimat nos-

altres no existiríem. Quan naixem tenim per davant tota una vida per construir.  Quan marxem d’a-

quest món  tenim darrera nostra la vida, que ja ha passat i que no podem canviar.  I al davant hi te-

nim tot l’amor de Déu que ens estima, que ens acull com a fills i que vol que visquem feliços per 

sempre. Per això podem dir que en nosaltres  la darrera paraula no la tindrà la mort perquè sempre 

guanyarà la vida com va passar amb Jesús.  

Que aquesta Eucaristia ens ompli de l’amor i de la vida de Déu, que ens ajudi a ser sembradors de 

vida per tot allà on passem 

DIUMENGE 32 de durant l’any “C”  6 de novembre 2022 



6 de novembre de 2022 

AVUI, LA COL·LECTA ES DESTINA A GERMANOR 

SANTS PELS NOSTRES CARRERS 
Hi ha sants anònims, aquests que no van ser oficialment canonitzats, però les vides dels quals 

han estat reflex autèntic de l'evangeli. Això celebràvem dimarts passat. Això fa pensar. D'una 

banda, que al llarg de la història n’hi ha haguts molts 

més dels que pensem. I per una altra, que també avui dia 

n’hi ha molts per aquí, homes i dones anònims, que pro-

bablement mai passaran als llibres d'història ni als calen-

daris litúrgics, però que, no obstant això, són sants. 

Què tenen en comú? Que les seves vides apunten a Déu 

de manera clara. Que el que viuen, allò que  fan i el que 

diuen, deixa traslluir  l'esperit de Déu al qual han donat 

via lliure en les seves vides. I per això, quan els veus, in-

tueixes que és possible l'Amor, i la misericòrdia, i la com-

passió, i la justícia… 

En què es diferencien? En tota la resta. Segur que n'hi ha 

de joves i ancians, formats i analfabets, dones i homes, de dretes, d'esquerres, o apolítics… N'hi 

haurà de tímids i extravertits, hiperactius i pausats. Uns viuran l'evangeli en el contacte cons-

tant amb la gent. Segur que n’hi ha algun altre que consagra la seva vida a la ciència en la soli-

tud d'un laboratori o d'una biblioteca. Ballen, resen, prenen un cafè, abracen, ploren, estimen, 

s'enfaden, s'equivoquen, encerten… perquè 

són humans, al cap i a la fi. 

La santedat no és un perfeccionisme neu-

ròtic, ni un compliment virtuós per a posar-

se medalles d'excel·lència. És una forma 

d'amor. Radical, possible, definitiu. I no és 

que sigui desitjable perquè un es pugui 

sentir orgullós de si. És desitjable perquè és 

una manera de millorar el món, i la vida 

pròpia i la dels altres. A vegades em pregun-

to si continuem creient que es pot ser trans-

parència de Déu en aquest món. Perquè es 

pot. Segur que molt prop  teu algú és fines-

tra oberta que apunta en aquesta direcció. I 

tu, per què no ho intentes? 

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

creer/1702-santos-por-nuestras-calles 

SETMANA DE LA DIVERSITAT 

RELIGIOSA A BANYOLES 
Les parròquies de Banyoles participen en diferents acti-

vitats dins la setmana de la Diversitat Religiosa a Banyo-

les de l’11 al 20 de novembre.   

S’han previst xerrades, col·loquis i visites. Cal destacar 

dues activitats que es portaran a terme a l'Església de 

Santa Maria dels Turers:  

1. Divendres, 18 de novembre, a les 8 del vespre: 

Concert de música sacra a càrrec de la Capella de Músi-

ca de la Catedral de Girona, dirigida per Mn. Frede-

ric Pujol. 

2. Dissabte, 19 de novembre, a les 10 del matí: Ru-

ta dels temples. Començant per Santa Maria, es visita-

ran els principals centres de culte de les diferents 

confessions religioses que hi ha a Banyoles.  



 

 

En les misses del 7 al 13 de novembre de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

HAN CELEBRAT EL  CASAMENT 
Salvador Casamiquela Pérez amb 
  Núria Goula Turró 
 

Dilluns 7,30  v 
Dolors Serra, Dolors Giralt; Josep Rodellas i  

Neus Bochmonar; Antoni Hostench; Llúcia Torrent 
7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Josep Soldevila Pla 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Maria Rosa 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30  v Jaume Tarradas 7 t. Ànimes 

Divendres  7,30  v 
Difunts del mes d’octubre; Família Brugada;  

Llorenç Compte i Maria Moner 
7 t.  Difunts del mes d’octubre;  

Dissabte 8 v Montse Quintanas Teixidor  7 t. Ànimes 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;   Carme Vila;  

Enriqueta Ramió Juanola; Antoni Riera Devall 

11 m. Teresa Gifra 
12 

Josep i Carme Comalat; Joan Comalat;  
Teresa Codony;  Difunts de la lleva dels nats el 1945 

8 v. Comunitat Parroquial  

DILLUNS; a les 8 del vespre, al despatx Parroquial, estudi d’Evangeli, 
llegint el text del diumenge següent 
DIMECRES,  Vetlla de pregària, amb exposició del santíssim, a  la par-
ròquia de Sant Pere, a les 6 de la tarda 
DIVENDRES: A Sant Pere, a les 7 de la tarda i a Santa Maria a 2/4 de 
8, celebrarem la missa tot pregant per les persones que han mort al llarg 
del mes d’octubre. 
DISSABTE, dia 12: Trobada Diocesana de Càritas Girona, al Pavelló 
de la Farga de Banyoles, de les 10 a les 14 hores. 


