
L’Evangeli dels darrers diumenges, a partir de la multiplicació dels pans, Jesús ha anat 

explicant qui és Ell i quina és la seva missió. Jesús és l’enviat de Déu, és el pa que ha bai-

xat del cel, és el vertader pa que s’ofereix com a aliment per a nosaltres i qui creu en Jesús 

tindrà vida per sempre.  Hi ha molta gent que ha anat escoltant el discurs de Jesús i no 

tothom ho entén de la mateixa manera. Per això alguns oients diuen: “Aquest llenguatge 

és molt difícil ¿Qui és capaç d’entendre’l?” Això fa que la majoria dels que havien seguit i 

escoltat Jesús fins aquell moment ara decideixin abandonar a Jesús. Que ha passat amb 

els que l’abandonen? Tota la culpa és seva?  Preguntes que ens podem fer davant del text 

de l’Evangeli i també avui quan mirem el nostre entorn on vivim. 

Llavors Jesús pregunta als apòstols, aquells més propers: “Vosaltres també em voleu dei-

xar? Llavors ve la resposta contundent de Pere. Resposta que potser no acabava d’enten-

dre, però que a Pere li surt del cor: ”Senyor, a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vi-

da eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu”.  L’afirmació de Pere re-

sumeix força  el que Jesús els ha anat explicant: Que Jesús ve de Déu i que les seves parau-

les són paraules de Vida. Pere fa un acte de confiança en Jesús, creu que allò que ha trobat 

en Jesús no ho trobarà en ningú més. Pere creu que Jesús no li fallarà mai. 

Si nosaltres ens trobéssim davant la pregunta de Jesús “Vosaltres també em voleu deixar? 

Quina seria la nostra resposta? Creiem de veritat que Jesús té paraules de vida eterna?  En 

la vida se’ns van presentant molts camins: alguns són enganyosos, no porten pas a la vida 

de veritat. Sovint ens costa seguir la proposta de Jesús perquè entenem les coses simple-

ment amb criteris humans, des del punt de vista de la carn. I seguir a Jesús demana tenir 

una fe veritable. Jesús ens ofereix un camí que ens impulsa a estimar, a viure tots com a 

germans, a treballar per a poder deixar un món millor de com l’hem trobat.  Quina res-

posta donem a Jesús?. 

Avui, en aquesta Eucaristia, encara que no ho acabem d’entendre del tot diguem a Jesús el 

que li va dir Pere: ”Senyor, a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vida eterna, i nosal-

tres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu”.   

Matera, Itàlia 
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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 
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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... 


