
Estem arribant al final de l’any litúrgic. Les lectures que acabem d’escoltar tenen un regust d’acaba-

ment,  que la cosa  arriba al seu final. El llenguatge que fa servir el text de l’evangeli no el podem pas en-

tendre al peu de la lletra. És un llenguatge simbòlic, tot i que el que diu d’alguna manera es repeteix avui.  

L’Evangeli parla de guerres, baralles, fam, pestes i fets espantosos,  amb senyals d’amenaça. No és una 

descripció força precisa del que està passant avui? Dos mil anys després també ens trobem amb  guerres, 

terratrèmols, fam i misèries de tota classe.   Això és el que mostren els diaris i mitjans de comunicació. 

Amb aquest panorama hi ha motius per desesperar i per desanimar-se. 

Davant de totes aquesta realitat què ens vol dir Jesús amb el text que hem escoltat? Primer consell de 

Jesús: la confiança. Confiança que Déu mai ens falla ni mai ens deixarà sols. On poso la meva confiança? 

En què i en qui? La vida és un camí de pèrdues. Mentre anem per la vida, mentre anem fent anys, anem 

deixant i perdent coses pel camí. Però hi ha una cosa que mai es destrueix: allò que nosaltres som en 

profunditat. La veritable estimació  ningú la pot eliminar. L’estimació és un reflex de Déu i Déu és indes-

tructible. El dolor, el pecat, els problemes i la mort no són excepcions o errades, sinó que formen part de 

la nostra mateixa naturalesa humana. La salvació que desitgem no consisteix pas en el fet que Déu ens 

estalviï les limitacions i els problemes, sinó en adonar-nos que Déu sempre està amb nosaltres. Aquesta 

actitud de confiança és la primera actitud proposada avui per Jesús.   

Un altre consell de Jesús: Perseverar en el camí que hem escollit i que no és altre que el camí de l’a-

mor. Aquest és l’únic camí que porta a la vida, els altres camins porten a la mort. Prendre aquesta opció 

ens pot portar problemes. Anunciar que la pau és possible, quan exploten bombes i obusos. Això de pro-

clamar que tots els homes són germans en mig del rancor,  odi i racisme no és pas de bon fer. Segura-

ment que anant per aquest camí vindran problemes. Però és una ocasió de donar testimoni, com ens diu 

avui Jesús.  És una ocasió pels cristians de manifestar,  amb el seu comportament, l’amor de Déu i el ser-

vei als germans.  

Que aquesta celebració de l’Eucaristia reforci la nostra confiança amb Jesús i ens refermi en el con-

venciment que no anem sols, que malgrat les dificultats  i contratemps sempre el tenim al nostre costat.  
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13 de novembre de 2022 

MISSA FAMILIAR 
Dissabte, 19 de novembre 

Santa Maria dels Turers. 

2/4 de 7 de la tarda (18,30) 
 

Pels nens i les nenes de 

catequesi, els seus famili-

ars i tothom que vulgui 

DIA DE LA PARÒQUIA 

Es va celebrar dissabte pas-

sat a Centenys, amb el le-

ma: “Déu està enamorat de tu, 

somia amb tu”.  Una trente-

na de persones van partici-

par en la reflexió  sobre els 

talents que Déu ens ha do-

nat.  Després de la posada 

en comú, l’Eucaristia i com-

partir el dinar de germanor.  

A la tarda hi va haver casta-

nyada pels nens i les nenes 

de catequesi amb els seus 

familiars. Tot plegat una 

jornada festiva, una experi-

ència de germanor i frater-

nitat. Varen quedar ganes 

de repetir l’experiència.  

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 

Gràcies, Senyor per la teva presència en el decurs de la història, 

presència càlida d'amor en la qual et podem trobar 

en els petits i grans amors que ens acompanyen. 

Gràcies perquè la teva paraula no és una paraula de destrucció, 

sinó una promesa de plenitud i de culminació. 

Gràcies perquè ens animes a continuar treballant 

en la construcció del món,  

continuadors de la teva creació confiada. 

Gràcies perquè en la confiança d'aquesta tasca sentim la teva força 

que ens és sentit i esperança en l'univers creat  

i que és reflex de la teva paraula.  

Gràcies perquè ens regales el do de la vida  

com un do a fer créixer. 

Sabem que existeix el mal, 

però tu tens l'última paraula de salvació. 

Et demanem que rebaixis les nostres pors,  

les nostres desesperances, faltes de fe i desconfiances. 

Infon en els nostres cors la confiança i certesa  

de saber vèncer el mal a força de bé. 
(“La missa de cada dia”. Novembre 2022) 
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En les misses del 14 al 20 de novembre de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v Obligacions Família; Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v 
Família Torras Olivas;  

Pepita Castany i difunts de la seva família 
7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Hna. Trini, Religiosa F.S.J. 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30  v Jaume Tarradas; Francisqueta Ramió i Jaume Molas 7 t. Ànimes 

Divendres  7,30  v Hna. Trini, Religiosa F.S.J. 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Família Salvatella Solà; Maria Nierga  7 t. 
Família Ros Pujol;  

Família Viñals Ramió 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;    

11 m. Teresa Gifra 12 Josep Pagès Pagès 

8 v. Comunitat Parroquial  

Setmana de la diversitat religiosa  a Banyoles:  

Divendres, a les 8 del vespre: Concert de música sacra a càrrec 

de la Capella de Música de la Catedral de Girona, dirigida per 

Mn. Frederic Pujol. 

Dissabte, a les 10 del matí: Ruta dels temples. Començant per 

Santa Maria, es visitaran els principals centres de culte de les 

diferents confessions religioses que hi ha a Banyoles.  

Dissabte: MISSA FAMILIAR, a Santa Maria, a 2/4 de 7 de 

la tarda. 

ROSARI A L’ESGLÉSIA DEL REMEI: Cada diumenge, 

a 2/4 de 5 de la tarda es resa el Rosari a l‘església del Re-

mei de Guèmol 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Encarnación Malagón Marechal, de 85 anys 
José Antonio Velasco Tarifa, de 78 anys 
Gna. Eduvigis Álvarez García, de 90 anys 

UN BOMBER EXCEPCIONAL 
 

Un ermità, tot contemplant la sortida del sol, sentí interiorment una invitació: la de trobar-se 
amb Déu al capvespre de l’endemà i al cim d’una muntanya llunyana. 
De matinada, el bon home es posà en camí. Necessitava tot el dia per arribar-hi. Volia ser ben 
puntual per aquesta trobada tan important.  
Travessant la vall es trobà amb uns pagesos enfeinats per intentar controlar i apagar un incen-
di. Li varen demanar un cop de mà. L’ermità, però, tot i doldre-li  aquella emergència, no es po-
dia parar. Arriscava arribar tard a la cita o, pitjor encara, que no es produís. Això sí, aixecà els 
braços demanant a Déu que els socorres. Accelerà el pas, fent una volta per no trobar-se amb 
les flames.  
Després d’una àrdua ascensió, i exhaust, aconseguí, tot emocionat, el cimal. 
El sol començava a retirar-se. Esperà mirant l’horitzó però, el Senyor no apareixia. Finalment va 
descobrir damunt una roca quelcom escrit. S’hi apropà i quedà atònit. Hi llegí: 
“PERDONA LA MOLÈSTIA, ESTIC OCUPAT AJUDANT ALS QUE ESTAN APAGANT EL 
FOC”.  
Aquell bon home comprengué on havia d’haver-se trobat amb Ell. 


