
Font Tornadissa 

La predicació de Jesús s’anava transmetent de paraula, de forma oral. Hi ha tota una tècnica per tal 

que la gent es recordi més fàcilment del missatge: fer servir frases curtes que sempre són més fàcils de 

recordar. Això, d’alguna manera, és el que fa servir el món de la publicitat. Avui a l’Evangeli trobem 

unes quantes d’aquestes frases curtes, cadascuna amb el seu missatge i que es refereixen a diferents 

temes i aspectes. La primera lectura ens pot ajudar a entendre millor l’Evangeli. Jesús ens diu: “qui no 

és contra nosaltres, és amb nosaltres”.  Els apòstols es creuen tenir l’exclusiva de fer les coses en nom 

de Jesús. És que ells, en el fons, busquen poder i privilegis. (Recordem diumenge passat quan discuti-

en quin d’ells era el més important). Jesús corregeix l’afany de superioritat dels deixebles.  Jesús els 

aconsella de veure els altres com amics, en lloc d’enemics. Això vol dir que hem de respectar i ser to-

lerants envers els altres.  

En la nostra societat, en molts nivells, es busca l’exclusiva, el ser únic: pensem en la moda, en els mit-

jans de comunicació, en molts mercats. En el camp de la fe cristiana no podem funcionar així.  Prete-

nent tenir l’exclusiva de la fe més que cercar Déu ens cerquem a nosaltres mateixos.  La lliçó de Jesús 

és que mai podem excloure als  qui no van amb nosaltres. Jesús, en canvi,  ens demana que valorem 

els gestos dels altres, per petits que siguin. Això ens farà créixer i a apropar-nos a l’estil de Jesús.  

A la segona part de l’Evangeli hi ha tot un seguit de frases que no les podem pas agafar al peu de la 

lletra: arrancar un ull, tallar la mà.... Són expressions molt radicals que ens ajuden a descobrir que 

això de seguir a Jesús és quelcom molt seriós. Que la meva actitud i manera de viure pot allunyar a 

altres en el seguiment de Jesús. Hem de pensar que de vegades el meu comportament pot ser obstacle 

a la fe de la gent senzilla, i els pot apartar de Jesús.  

El Papa Sant Joan XXIII deia: “L’Església ofereix la fe cristiana a les persones, com la font de la plaça ofe-

reix la seva aigua fresca a tots el qui hi passen”.  L’Església ofereix el missatge de Jesús a tothom, sense 

enfadar-se, si hi ha qui no en fa cas. Fa sentir la seva veu discreta i continua avui i cada dia de la vida 

sense parar, sense obligar a ningú. Aquest hauria de ser l’estil del cristià. Això és una de les coses que 

ens vol ensenyar l’Evangeli d’avui. 
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26 de Setembre de 2021 

COMENÇANT UN NOU CURS 
Fa quinze dies que han iniciat les  classes a les escoles 
i als instituts. Les activitats esportives i extraescolars 
per a infants i joves es van posant en marxa. A la par-
ròquia s’han obert les  inscripcions per a la catequesi. 
Tot plegat augura un nou curs amb un ritme  que per-
metrà recuperar la situació semblant a la d’abans de la 
pandèmia.  
Fa just un any que en prou feines començades les cate-
quesis presencials les vàrem haver de suspendre, ate-
nint-nos a les disposicions sanitàries que es dictaven. 
Tot just pel mes de març es va poder tornar empren-
dre el ritme de la catequesi. Per això les primeres co-
munions es varen ajornar fins ara, a primer d’octubre.  

Començades les classes a les escoles, hem tornat a la catequesi  amb els que faran la primera co-
munió aviat: el dia 9 i 10 d'octubre, dissabte i diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda i el dimarts, 12 
d’octubre a migdia. 
Pel que fa a la catequesi del present curs segueixen les inscripcions. Les sessions estan previstes 
que comencin la setmana del 4 al 10 d’octubre. Esperem reprendre les misses familiars a finals 
d’octubre i continuar-les, tot el curs,  a un ritme d’una celebració cada mes.  

 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI: 
Al despatx parroquial de  Santa Maria, de les 5 a les 7 de la tarda, de dilluns a divendres 

 

 

DIMECRES 29 de setembre:  

FESTA DELS SANTS ARCÀNGELS  

MIQUEL, GABRIEL I RAFAEL 

“Cal saber que el nom “àngel” és nom d’ofici, no de natu-

ralesa. Els àngels tenen cadascun, un nom propi, perquè 

així el nom mateix designa l'operació que realitzen. Mi-

quel significa qui com Déu?, Gabriel vol dir Força de Déu, 

i Rafael  Medecina de Déu” (Sant Gregori el Gran). Els 

seus noms fan referència a les seves funcions de mitjan-

cer entre Déu i els homes, així com executors de les se-

ves ordres i transmissors del seu missatge. 



 

 

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

Dilluns 8 v Josep Pinatella;  Tots els difunts;   7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Miquel Bustins i Carme Roura 7 t.  Ànimes   

Dijous 8 v Pepita Castany i família 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Victòria Ciurana i Frederic Corominas 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Francesc Llinàs Bosch  7 t. Família Costabella Jordà 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular; Jordi Tarrés Carreras (Aniv);  

Les Ànimes; Lluís Ferrer; Lluís Anglada 
Comunitat Parroquial  

 
11 m 

12 
Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; 

Miquel Rustullet Culubret 

8 v. Francesc Rodríguez Ortega (Aniv.) 

En les misses del 27 de setembre al  3 d’octubre de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 

CATEQUESI PARROQUIAL: PRIMERA COMUNIÓ, 
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ 
Pels nens i les nenes que preparen fer la primera comu-
nió a primers  d’octubre, i pels seus pares, hi haurà la 
celebració del perdó  el proper dissabte, dia 2 d’octubre, 

a les 5 de la tarda, a Santa Maria dels Turers. 

MORT I HEM PREGAT PER  
 

Francisco González Torres, de 49 anys 
Joan Tarrés Carreras, de 92 anys 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
 

Senyor, gràcies per enviar-nos el teu Esperit,  
per cridar-nos a formar part de l'Església,  
per fer-te present a les nostres vides.  
No volem viure aquest do com un privilegi  
reservat a uns pocs escollits,  
sinó com un regal que vols compartir  
amb la humanitat sencera.  
Et demanem perdó  
perquè de vegades mirem amb sospita  
els qui no formen part de la nostra comunitat,  
ens creiem amb el dret de jutjar  
els qui parlen i actuen en el teu nom  
sense pertànyer al nostre grup. 
No volem ser motiu d'escàndol  
ni allunyar els qui creuen en Tu  
simplement perquè no s'ajusten  
als nostres costums.  
Reconeixem que estàs ben a prop  
dels nostres germans  
de les altres confessions cristianes,  
dels creients de les altres religions,  
dels qui et busquen amb cor sincer  
i de tots els teus fills que et necessiten.  
Perquè qui no està contra Tu, està amb TU. 

 

(“La missa de cada dia”. Setembre de 2021) 

El samurai i el monjo 
Segons narra un antic relat japonès, un 
bel·licós samurai va desafiar en una ocasió 
a un mestre zen que expliqués el concepte 
de cel i infern. Però el monjo va respondre 
sense ganes: 
- No ets més que un talòs. No puc perdre 
el temps amb individus com tu!. 
Ferit en el fons del seu ser, el samurai es 
va deixar portar per la ira, va desembeinar 
la seva espasa i va cridar: 
- Podria matar-te per la teva impertinència. 
- Això -va dir el monjo amb calma- "és 
l'infern" 
Desconcertat en percebre la veritat en el 
que el mestre assenyalava respecte a la 
fúria que el dominava, el samurai, es va 
asserenar, va embeinar l'espasa i es va in-
clinar, agraint al monjo la lliçó. 
- I això - va afegir el monjo - és el cel. 


