
Personalment tots ho hem pogut experimentar: ens costa estar sols, viure sols. Però al mateix temps 

també hem pogut constatar les dificultats que es presenten a l’hora de viure amb els altres.  Ens costa 

superar i deixar de banda  l’egoisme i l’individualisme que tots portem dintre. Quin és el projecte que 

Déu té per a tota la humanitat?. La primera lectura, molt llunyana per a nosaltres en el temps però 

molt bonica, ens porta un bonic missatge.  D’una manera ben poètica ens diu: tots els éssers humans 

compartim una mateixa interioritat. El que jo visc, el que jo desitjo o anhelo, també ho viuen, desit-

gen i anhelen els altres. Estem units per dintre “carn de la nostra carn” i mai anirem pel bon camí si 

ens allunyem i ens separem dels altres. 

El projecte de Déu és que la unió de l’home i la dona  ha de ser tan forta i íntima que arribin a esdeve-

nir, no solament una família, sinó com una sola cosa, una sola carn.  Aquest és el projecte de Déu. I 

dins la família  aquest hauria de ser un projecte compartit entre tots els seus membres. Un projecte 

que hauria de ser guiat per l’amor i l’estimació. Estimar que és la capacitat de donar-se sense esperar 

res a canvi. Però hem de ser realistes. Aquest projecte d’amor i d’entrega no sempre és fàcil tirar-lo 

endavant, ja que l’individualisme, l’egoisme i les mateixes febleses ens ho dificulten i no sempre les 

superem. Hi ha moltes parelles que viuen situacions delicades. Però malgrat tot, sovint es pot inten-

tar refer i reconstruir la relació d’amor. Això mentre que hi hagi bona disposició, bona voluntat  i ga-

nes per les dues parts. 

Al final de l’Evangeli Jesús ens ha parlat dels nens. Cal tenir present que en la societat i en el temps 

que vivia Jesús les dones eren marginades i poc valorades  i els nens ocupaven el lloc menys impor-

tant de la societat. Jesús ens vol fer entendre que només els petits i aquell que no té res per oferir a 

canvi, pot acollir el do del Regne de Déu. Els qui, com els fariseus, viuen amb un cor endurit, tenen 

molt a aprendre dels infants, perquè ells estan oberts al Regne de Déu, que és el regne de l’amor. 

Avui en aquesta celebració preguem especialment per tots els matrimonis i famílies. Que, malgrat les 

dificultats, vagin construint el projecte de Déu que es basi en l’amor i en l’estimació. 
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15  MINUTS PER EMPAQUETAR LA TEVA VIDA. 

Ho hem vist aquests dies a les notícies. Famílies que, sota l'amenaça del volcà, estan obligades a entrar en 
els seus habitatges i recollir, sota la pressió del cronòmetre, el que volen emportar-se, sabent que tota la 
resta quedarà cremat i sepultat per la lava. Fa venir pell de gallina, inquieta ... 
Imagina’t que et diguessin que tens quinze minuts per emportar-te el que poguessis de casa teva. Només 

un quart d'hora per recollir la vida. Què és el primer que et ve al cap? El 
material?  L’emotiu? Ets més pràctic? ¿Més idealista? Et pesa més la 
quantitat i busques la manera de carregar amb el que és possible, o vas a 
pinyó fix per dues o tres coses? Potser el que facis en aquesta situació 
diria també molt de tu. T’atabales? Et bloqueges?  T'ensorres? Et quei-
xes? Busques culpables? Mantens l'esperança? Col·labores amb altres 
per multiplicar l'eficàcia? 
Sé que intentar posar-se al lloc d'altres, especialment d'altres que són 
víctimes de tragèdies, és arriscat, delicat, i no ha de fer-se frívolament. 
Així que no jugarem a ser víctimes d'un volcà. Però, partint de la situa-
ció concreta que provoca aquesta reflexió, intenta pensar en casa teva, o 
en la vostra habitació. En tot el que hi ha en ella. I intenta imaginar-te 
què voldries conservar per sobre de tot. ¿El mòbil? ¿L'ordinador? 
¿Roba? ¿Llibres? ¿Fotos? ¿Regals? ¿Pàgines escrites que ningú ha llegit? 
No és fàcil decidir. En  teoria és més fàcil dir que tries els records 
(l'àlbum de fotos, les cartes de fa anys, els regals que guardes...); i assu-
mir que el que és material té recanvi; però ¿de veritat t'ho pots perme-

tre? A què renunciar? Anant una mica més a fons, pensant en el que tens, què consideres irrenunciable, 
imprescindible o més important? O, d'una altra manera, a què no et costa renunciar? 
Imagina’t, en fi, aquest equipatge lleuger amb el qual has de sortir a corre cuita. Com et sents? ¿Lliure? 
¿Lligat? ¿Serè? ¿Devastat? I imagina també el que has  abandonat. Ho trobaries a faltar o descobriries que 
no ho necessitaves? 

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

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL REMEI: Diumenge vinent. 

El segon diumenge d’octubre celebrem la Mare de Déu del Remei, 

que a Banyoles hi té dedicada una Església a Guèmol. Degut a les 

distàncies que cal mantenir a causa del Covid19 la Missa aquell dia 

l’haurem de celebrar a l’església de Sant Pere, a les 11 del matí. No 

obstant, el diumenge dia 10 d’octubre l’església del Remei roman-

drà oberta de les 11 a la una del matí i a la tarda de les cinc fins a 

les set del vespre. A les cinc de la tarda s’hi resarà el Rosari.  

FESTA DEL REMEI: 
A les 11 Missa a Sant Pere.  A les 5 de la tarda: Rosari al Remei 

Església oberta de les 11 a la una i de les 5  a les 7 de la tarda 
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Dilluns 8 v Victòria Gratacós Blanch; Tots els difunts;   7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Lluís Martí  7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Carme Teixidor Canal 7 t. Miquel Rustullet Culubret 

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

Divendres 8 v Difunts del mes de setembre 7 t. Difunts del mes de setembre 

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial    7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular; Jordi Gifra Turró;  

Família Felip Privat Miquel Badosa i  
Consol Pujolràs 

 
11 m 

12 Francesc Soler 

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 4 al  10 d’octubre de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

PRIMERA COMUNIÓ: 
Degut a la pandèmia,  pel maig passat no van po-
der rebre la primera comunió els nenes i les nenes 
que s’hi havien preparat. Es va retardar fins a co-
mençaments del present curs.  Com es va informar 
ja fa uns dies, les Primeres comunions seran a San-
ta Maria : 

 Dissabte  dia 9, a 2/4 de 6 de la tarda 
 Diumenge  dia 10, a 2/4 de 6 de la tarda 
 Dimarts dia 12, a les 12 del migdia 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Senyor, gràcies perquè  

no has volgut que estiguem sols.  

Ens has donat companys i companyes  

amb qui poder compartir el camí de la vida.  

Homes i dones com nosaltres,  

carn de la mateixa carn,  

 per sentir-nos acompanyats  

en les nostres dificultats,  

pors, patiments, angoixes i solituds.  

De vegades caiem en la temptació  

d'allunyar-nos dels qui has posat  

al nostre costat,  

fem cas de les veus que ens empenyen  

a separar-nos dels nostres semblants.  

Perdona el nostre orgull que ens fa creure que  

som autosuficients i no necessitem els altres. 

Et presentem els esposos i les esposes.  

Que sàpiguen veure la seva parella 

com un do de Déu per ajudar-los 

i sentir-se estimats.  

Gràcies Senyor per enviar-nos el teu Fill.  

Compartint la nostra condició humana  

ens ha obert les portes de la filiació divina.  

Que, tot seguint el seu exemple,  

siguem solidaris amb els nostres germans  

i no ens desentenguem dels seus problemes. 
 

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


