
A l’Evangeli d’avui,   Jesús comença fent una enquesta: “Qui diuen la gent, que sóc jo?”. Ja fa una tempo-

rada que Jesús ha començat la seva activitat de predicar, d’ensenyar, de fer miracles. Per això vol sa-

ber com la gent veu tot això.  Els deixebles li responen el que han sentit a dir: Molta gent veu en Jesús 

la reaparició d’algú que havia mort: Elies, Joan Baptista, algun dels profetes... En cop escoltat el repor-

tatge que li expliquen, Jesús fa un pas més formulant una pregunta directament personal als deixe-

bles: “I vosaltres, qui dieu que sóc?”.   Pere, el més llançat i una mica en nom de tots respon: “Vós sou 

el Messies”, l’enviat de Déu. 

Un cop arribats aquí Jesús vol deixar clara una cosa: Ell sí que és el Messies,  però que no és l’enviat de 

Déu del triomf, del poder i domini, de l’espectacularitat, dels grans prodigis. Jesús és el Messies, l’En-

viat de Déu, de l’entrega, del servei als altres, passant pel sofriment i per la creu. I aquesta manera de 

fer és la que porta a la vida, a la vida de veritat, a la Resurrecció. A Pere li costa entendre el missatge 

de Jesús. Pere es queda en la creu i en el sofriment quan Jesús parla de Resurrecció i de vida. Per això 

Jesús li diu a Pare unes paraules molt dures: “Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els 

homes” . Una vegada més en aquesta escena Pere passa de ser un home valent i encertat a ser acusat 

de dificultar el camí a Jesús. Pere passa de fer un bon examen a tenir un suspens. 

I per a mi qui és Jesús?.  Què representa Jesús en la meva vida? Avui, en la meva situació personal i fa-

miliar en  què visc,  amb els problemes i vivències que tinc, quin paper hi pinta Jesús?. En la meva vi-

da, el paper de la fe és perifèric i marginal o és al centre de tot? Com puc saber quin lloc ocupa Jesús 

en la meva  vida? A) Jesús és important en la meva vida quan no em preocupo només de “les meves 

coses”, del meu benestar, de les meves necessitats.  B) Jesús és important en la meva vida si m’interes-

so per llegir i escoltar la seva paraula i si prego. C) Jesús està el centre de la meva vida si precursor ser 

generós, donant amb alegria part del que tinc: diners, temps, habilitats...D) Jesús estarà al centre de 

la meva vida si la meva fe es tradueix en accions concretes en bé dels altres, això passa sempre que la 

meva fe arriba a convertir-se en obres. D) Jesús està en centre de la meva vida si no tanco els ulls als 

més pobres i necessitats, als més vulnerables. 

Que aquesta Eucaristia d’avui ens ajudi a anar descobrint el paper central que hauria de tenir Jesús en 

la nostra vida.  
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LES VIDES NO VISCUDES 
Quan ets jove, les vides no viscudes les tens al 
davant. Són tots els camins que encara se t'han 
de presentar. Els que agafaràs i els que no. Lla-
vors tot són possibilitats. Segurament en mirar 
endavant t'imagines mil escenaris. I en tots ells 
hi poses anhels, expectatives, desitjos. El que 
t'atreu ho veus amb esperança. El que no t'a-
gradaria, amb temor. Tant de bo tingui més for-
ça l'esperança estirant, que la por paralitzant-te o fent-te algú insegur i fugisser. Però no et deixis 
enredar per la promesa -que algú et farà, segur- que pots recórrer tots els camins. No pots. Quan 
se't presentin cruïlles, tria. Si se't plantegen alternatives, assumeix que optar i renunciar sovint for-
men part de la mateixa decisió. I sí, les renúncies costen. Només que valen la pena quan hi ha un 
motiu suficient, quan una passió, una convicció, una intuïció t'estira. Ara totes les vides no viscu-
des són possibilitats (o moltes d'elles). Però no podràs viure-les totes. Així que pensa bé com fas 
servir la teva llibertat. 

Quan ets gran, moltes coses viscudes i no viscudes et queden al darrere. Són els camins que no vas 
escollir. La temptació de voler tornar a les cruïlles és gran. Fantasiejar amb el que hauria passat si 
en lloc d'aquest pas haguessis donat aquest altre. Pensar, amb certa nostàlgia, en el que hauria es-
tat la teva vida d'haver pres aquesta decisió o una altra ... I dic temptació perquè, tot i que és veri-
tat que hi ha opcions que encara es poden prendre, n'hi ha altres que ja no. Perquè de vida només 
n’hi ha una. Car ja no tornes a ser jove (com a molt pots voler aparentar-ho, i això sovint amb certa 
insensatesa). Ja que molt del que vam construir requereix temps, molt de temps, dècades ... i no 
tota la vida pot ser primavera. Per això, no et deixis atrapar a la presó de la nostàlgia de les vides 
que no van ser. Aprecia el que ets, els camins escollits, i la vida que sí estàs vivint. 

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

CATEQUESI PARROQUIAL  

A BANYOLES. Curs 2021/2022 
 

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 

 

FIXA'T EN L'ESSENCIAL 

Tan urgent, tan immediat, tan evident, tan impres-

cindible ... se'ns menja una mica la vida. L'essen-

cial són poques coses ... Voler que la gent sigui 

feliç, tenir dies dolents, abraçar amb força, su-

perar el cansament, omplir la vida de moments de 

trobada, resar, saber-se acompanyat, ser agraït, 

necessitar a algú, cantar, estimar al que és pro-

per  i al que és distant, creure en la pau, jugar a 

somiar ... Fixa't en l'essencial  



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  
 

Dilluns 8 v Soledat (Suli) Teixidor Corominas; Tots els difunts;   7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Intenció Particular 7 t. Les Ànimes 

Dimecres 8 v Dolors Giralt i Víctor Miró; Pepita Castany i Família 7 t. Les Ànimes   

Dijous 8 v Intenció particular  7 t. Les Ànimes 

Divendres 8 v Francisqueta Ramió i Jaume Molas 7 t. Les Ànimes 

Dissabte 8 v 
Quim Soler Mir (Aniv.);  

Anna Maria Saubí Gironès 
 7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. Intenció Particular 

Josep Nierga 
 

11 m 12 Comunitat Parroquial  

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 13 al  19 de setembre de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

CATEQUESI PARROQUIAL: PRIMERA COMUNIÓ 
Pels nens i les nenes que preparen fer la primera comu-
nió per l’octubre, caldrà que els dies 15, 22 i 29 de se-
tembre, en horaris de catequesi, assisteixin a la prepara-
ció immediata.  

PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Senyor, com els teus deixebles, 
confessem que ets el Messies, 

el Fill del Déu viu. 
Però també ens costa d'entendre que, 
tot i ser tan poderós, hagis de patir la condemna d'aquest món. 

La nostra mentalitat triomfalista  
no accepta una feblesa que no defuig el sofriment. 
Que el teu Esperit ens faci humils  

per no caure en la temptació de pensar que,  
si les coses no son com esperàvem,  

és perquè t'has equivocat en els teus designis.  
Gràcies per ensenyar-nos a afrontar  
les contrarietats de l'existència  

confiant que Déu ens acompanya i ens defensa dels enemics. 
Malgrat saber que no ho acabaríem d'entendre,  

ens has obert el teu cor i ens has parlat clar per tal que,  
quan vinguin les dificultats, no ens enfonsem  
i confiem en un Déu que ens vol rescatar.  

Ens ofereixes una nova vida  
que implica renunciar als nostres interessos  
i obrir-nos a la teva salvació. 

Et donem gràcies per totes les persones  
que cada dia acullen la teva Paraula  

i perden la seva vida per l'Evangeli. 
(“La missa de cada dia”. Setembre de 2021) 

HAN CELEBRAT EL SUE CASAMENT: 
Francisco Mata Barragan amb  
 Tamara Expósito Collado 
MORT I HEM PREGAT PER  
 

Josep Espelt Blesa, de 76 anys 
Pere Grabulosa Armengol, de 89 
Lluís Ferrer Terradelles, de 68 anys 
Lluís Anglada Geli, de 80 anys 
Jordi Gratacós Laqué, de 93 anys 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 


