DIUMENGE 25 DURANT L’ANY (B) : 19 de Setembre de 2021
Continuem llegint l’Evangeli de Sant Marc. Hem resseguit alguns miracles i ara veiem com Jesús es
dedica a la formació dels seus deixebles, aquells que li són més propers. Diumenge passat acabàvem
llegint el text en què Jesús reprovava a Pere dient-li “Fuig d’aquí Satanàs”. Pere i els seus companys
pensaven un messies (enviat de Déu) de caràcter polític, que es manifestés amb poder. Amb esplendor i contundència. I es troben amb Jesús que els parla de servei i d’entrega. Ells esperaven grans
èxits i Jesús els parla de sofriment i de mort. Així els hi diu avui per segona vegada: que haurà de patir, que el mataran i que al de tres dies ressuscitarà. Diu l’Evangeli que “els deixebles no entenien què
volia dir, però no gosaven fer-li preguntes”. La inc0mprensio per part dels deixebles en lloc de disminuir va creixent.
Jesús ha corregit a Pere: ”fuig d’aquí Satanàs, no penses com Déu sinó com els homes” Feia poc que els
fills del Zebedeu li havien demanat a Jesús un lloc preeminent quan regnés Jesús. I avui els deixebles
discutien qui és el més important. Què li demanem nosaltres a Jesús? Jesús a mi què em diria, que
penso com Déu o com els homes? . “Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots”.
Estem ficats a la cultura de la competició per tots els costats. Mirem els altres com uns adversaris a
qui cal vèncer i derrotar. Pensem o pretenem ser els més grans de tot. Això ens fa mirar a l’altre com
un enemic i com un adversari a qui li he de passar al davant. Nosaltres serem capaços de superar
aquesta manera de fer i o pensar si deixem de considerar-nos uns competidors o contrincants.
La segona lectura ens ha descrit el que sovint trobem ben a prop de nosaltres: enveges, gelosies i rivalitats, lluites i baralles. Hem escoltat centenars de vegades els consells de Jesús: “qui vulgui ser el primer que sigui el servidor de tots”. L’Evangeli d’avui ens ho ha ben recordat. Què en fem del missatge
de Jesús? Ens rellisca tot per més vegades que l’escoltem? Això de seguir a Jesús ens ho prenem seriosament? O fem com els deixebles que no ho entinen, però no gosaven preguntar res no fos cas que els
comprometés?
Que aquesta Eucaristia ens ajudi a entendre millor el missatge de Jesús; que ens doni forces per poder
ser capaços de viure els consells de Jesús. I això ho farem si intentem escampar la bondat de Déu per
tot allà on passem.

19 de Setembre de 2021
L'AMISTAT PARLA DE DÉU
Hi ha coses en la nostra vida que, d'alguna manera, són
reflex de Déu. Potser no ho veiem tal com és, ja que sempre és més gran que el que percebem. Però hi ha algunes
formes de viure, de ser, d'estar i d’estimar, que ens parlen
de Déu ... I l'amistat és una d'elles. M'agrada tenir gent a
prop. Vides que es creuen amb la meva. Rutes que hem
recorregut junts (almenys algun tros), per senders que de
vegades es separen i després s'entrecreuen de nou. Em
sento afortunat perquè hi ha noms que formen part de la
meva vida, no com un apunt en una agenda, sinó com una
història compartida. Avui sé que no es pot mitificar l'amistat, que de vegades és sublim i de vegades
horrible (o ambdues). Sé que no et lliura de les batalles (en ocasions les provoca), i gairebé sempre es
construeix des del més quotidià. No et lliura de moments de soledat. Però és important adonar-te de
qui són 'la teva gent'.
https://pastoralsj.org/
Pren

L’ÓS CONSELLER
Dos amics, tot fent camí, veieren com sortia un ós amenaçador davant seu.
El més prim s'enfilà a dalt d'un arbre. Però el més gras no pogué.
-Dóna'm la mà i estira'm! -li va suplicar des de baix.
-No puc! -va replicar el més prim. -De tan gros com ets, corro el risc de caure... i no vull que l'os em devori!
Sobtadament, el company gras es va deixar caure a terra, fent-se el
mort. Li havien explicat que un ós mai no ataca un cadàver. L'animal se li
apropà, li va ensumar tot el cos i se n'anà, convençut que aquell home era
mort.
El company prim baixà de l'arbre, tot meravellat, per dir al seu amic:
-M'ha semblat que l'ós et xiuxiuejava alguna cosa a cau d'orella. Què t'ha
dit?
-L'ós m'ha recomanat que no torni a viatjar amb algú que només pensa en si
mateix i que no ofereix ajuda. És en els moments difícils quan es reconeixen
els veritables amics.

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI:
Del dilluns, dia 20 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

Pren un somriure i regala'l
a qui mai l'ha tingut.
Pren un raig de sol
i fes-lo volar fins allí
on reina la nit.
Descobreix una font
i fes que es banyi en ella
qui viu al fang.
Pren una llàgrima
i posa-la al rostre
de qui mai ha plorat.
Pren el valor i posa'l
en l'ànim de qui
no sap lluitar.
Descobreix la vida
i explica-la a qui
no sap captar-la.
Pren l'esperança
i viu en la seva llum.
Pren la bondat
i dóna-la
a qui no sap regalar.
Descobreix l'amor
i dóna'l a conèixer al món
(Mahatma Gandhi)

MORT I HEM PREGAT PER

CATEQUESI PARROQUIAL: PRIMERA COMUNIÓ
Pels nens i les nenes que preparen fer la primera comunió per l’octubre, caldrà que els dies 22 i 29 de setembre,
en horaris de catequesi, assisteixin a la preparació immediata.
PREGUEM AMB L’EVANGELI

Jeroni Nierga Viñas, de 78 anys
Maria Rosa Bellido Ibars, de 89 anys
Escolàstica Rodríguez Cuenca, de 92 anys

amb I Evangeli

Gràcies, Senyor, perquè la teva salvació no reclama grans sacrificis,
sinó quelcom que està al nostre abast: servir els altres.
Si només els més importants
tinguessin accés al teu Regne,
molts de nosaltres no hi podríem entrar.
Però Tu no vols que ningú en quedi fora
i ens has mostrat un camí assequible per a tothom.
Et demanem perdó
per no estar amatents als problemes i els neguits dels altres.
Els nostre egoisme ens porta a preocupar-nos
només per allò que ens afecta directament,
mostrant indiferència davant del patiment dels germans.
Volem acollir els més febles de la nostra societat,
aquells que es troben desprotegits,
els que estan sense llar o els estrangers,
que desperten recels o sospites.
Sabem que Tu et fas present en ells
i que ens dones l'oportunitat de trobar-te
quan tenim cura de les seves necessitats.
SANTA MARIA DELS TURERS:
Que el teu Esperit ens empenyi a deixar de banda
els nostres interessos i comoditats
MANTENIMENT DEL TEMPLE
per servir els teus fills estimats.
Donatius per BIZUM
(“La missa de cada dia”. Setembre de 2021)

03396

En les misses del 20 al 26 de setembre de 2021 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Intenció particular; Tots els difunts;

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Família Brugada

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Intenció particular

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Josep Estudis Busquets; Família Butiñà

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Ànimes

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Josep Vallmajor i Cecilia Sala; Maria Olivas

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular

12

Miquel Batlle Sarquella; Miquel Hugas Sarquella;
Miquel Hurtós M; Pere Brugada i Marina Clotas

8 v.

Les Ànimes; Miquel Darnés

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

11 m

Pere Pagès i Jovita Heras

http://www.parroquiesbanyoles.org

