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Tabgha. Israel

Ja fa cinc diumenges que a l’Evangeli Jesús ens parlava d’un tema pràcticament calcat del d’avui:
“Qui vulgui ser important ha de ser el servidor de tots”. Jesús va instruint els seus deixebles però a
aquests els costa entendre la manera de fer del seu mestre. Jesús els ha parlat fins a tres vegades
que Ell serà perseguit i condemnat a mort, però que al tercer dia ressuscitaria. Mentre Jesús va
transmetent aquest missatge en el qual parla de jugar-s’hi la vida, resulta que Jaume demana ser
president el govern i Joan vol ser primer ministre. Diu l’Evangeli que els companys de Jaume i
Joan es van enfadar amb ells. Però s’enfaden no pel que demanen els seus amics, sinó que aquest
lloc sol·licitat l’haurien volgut per a ells. Una vegada més en text d’avui podem veure una diferència abismal entre la voluntat de Jesús i el que expressen els apòstols. I nosaltres a quin costat
ens posem? No actuem, massa sovint, com els apòstols?
Les paraules de Jesús: “entre vosaltres no ha pas de ser així” ens recorda el que escoltàvem fa cinc
diumenges quan Jesús reprenia a Pere i li deia: “Penses com els homes i no com Déu”. Jesús avui hi
afegeix: “els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els
grans personatges mantenen als altres sota el seu poder”. Llavors i ara continuen passant aquestes
coses. No cal imitar als tirans i esclavitzadors. Més aviat ens cal escollir el camí que ens ofereix
Jesús: “qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home”. El camí de Jesús és camí de servei i entrega generosa. De dins
nostre surten ganes de ser més que els altres, de distingir-nos i si cal trepitjant a qui sigui. Jesús
ens ofereix una altra manera d’actuar: posar-se al servei de qui tenim al costat, ajudar al qui ho
necessita, ajupir-nos per rentar els peus, posar-nos al final, ocupar els darrers llocs, com feia el
mateix Jesús.
En el nostre món, en la nostra societat, sobretot si pensem com els homes en lloc de pensar com
Déu, hi trobem opressió, tirania, esclavatge, servitud. Jesús ens diu que entre nosaltres no pot pas
haver-hi res de tot això. Per altre costat tot això abunda dins del nostre propi cor. La lluita més
gran de Jesús amb els seus deixebles és la mateixa que hem de portar cadascú nosaltres contra el
nostre fals jo, que tots portem a dintre.

17 d’Octubre de 2021
DIA 23: FESTA DE SANT MARTIRIÀ
Dissabte vinent, a Banyoles celebrem la festa de SANT MARTIRIÀ. Aquest any la situació que vivim encara ens marcarà
la festa. Està prevista la celebració de l'OFICI SOLEMNE a
l'Església del Monestir de Sant Esteve a les 11 del matí, del
dissabte, dia 23 d'octubre. Presidirà la Missa el Bisbe emèrit
de Girona. Mons. Carles Soler Perdigó, acompanyat d’alguns
capellans de Banyoles i de la comarca. A la missa hi predicarà el rector de Banyoles, Mn. Ramon Pijuan. Els Cants aniran
a càrrec de la Coral “Les Veus de l'Estany”.
El dissabte al vespre, a la missa de les 8 a la Parròquia de
Santa Maria es pregarà pels difunts de Banyoles i comarca.
La situació de la pandèmia ens portarà a l’estar atents a les
disposicions que les autoritats competents puguin establir
per aquell dia, de cares a la celebració de l’ofici a l’església del
Monestir.

PREGÀRIA A L’ESPERIT SANT
Som aquí, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Vós que sou el nostre veritable conseller:
veniu a nosaltres, doneu-nos suport,
entreu als nostres cors.
Ensenyeu-nos el camí,
mostreu-nos com assolir la meta.
Impediu que perdem el rumb
com a persones dèbils i pecadores.
No permeteu que la ignorància
ens porti per falsos camins.
Concediu-nos el do del discerniment,
perquè no deixem que les nostres accions
es guiïn per prejudicis i falses consideracions.
Conduïu-nos a la unitat en Vós,
perquè no ens desviem del camí
de la veritat i la justícia,
sinó que en el nostre pelegrinatge terrenal
ens esforcem per assolir la vida eterna.
Us ho demanem a Vós,
que obreu en tot temps i lloc,
en comunió amb el Pare i el Fill
pels segles dels segles. Amén.

DIUMENGE VINENT
DOMUND
PER QUÈ ÉS NECESS ARI EL DOMUND?
Per poder explicar la tasca evangelitzadora que l'Església realitza en els territoris de missió.
Per a donar a conèixer la vida de les comunitats
que constitueixen les Esglésies joves.
Per a fomentar les vocacions missioneres, així com
la formació i l'oració de tot el poble de Déu.
Per a buscar l'ajuda econòmica que permeti sostenir
les Esglésies més pobres.
Per a donar a conèixer les Obres Missionals Pontifícies com a instrument del Papa per a la missió.

Diumenge vinent col·lecta pel DOMUND

PRIMERES COMUNIONS.
Els passats dies 9, 10 i 12 varen rebre la seva primera comunió 14 nenes i 17 nens, 31 en total, acompanyant-los en la
celebració els pares i germans, avis i familiars.
HORARI D’HIVERN:
El darrer cap de setmana d’octubre comença l’horari d’hivern. A partir del dia 2 de Novembre, a Santa Maria la missa s’avança mitja hora, passant a celebrar-se a 2/4 de 8 del
vespre. Això seran els dies feiners de dilluns a divendres. A
les vigílies de festa i dies festius continua igual a les 8 del
vespre.

HAN REBUT EL BAPTISMME
Jana Sisohore Fontan
Andreu Nicolàs Herrera Inga
HAN MORT I HEM PREGAT PER
Joaquima Abril Freixa, de 108 anys
Francesc Ribas Vila, de 89 anys
Lluís Juscafressa Camps, de 89 anys

ELS RISCOS

Riure és córrer el risc de semblar beneit.
Plorar és arriscar-se a semblar sentimental.
Apropar-se a altre ésser, és arriscar-se a comprometre's.
Mostrar emoció és arriscar que se't conegui.
Sotmetre a la gent les teves idees i somnis és posar-los en perill.
Estimar és córrer el risc de no ser correspost.
Viure és arriscar-se a morir.
En tota esperança hi ha el risc de la desesperança.
En tot intent el risc de fracassar.
Però els riscos s'han d'afrontar
perquè el major perill en aquesta vida és no arriscar res.
Perquè qui res arrisca, res fa, res té, res és..
Pot ser que pugui estalviar el sofriment i dolor,
però al cap i a la fi no pot aprendre,
ni sentir, ni canviar, ni créixer, ni estimar, ni viure.
Encadenat per les certeses serà un esclau, sacrificarà l'ésser lliure.
Solament arriscant es consagra la llibertat.

SANTA MARIA DELS TURERS:
MANTENIMENT DEL TEMPLE
Donatius per BIZUM

03396

En les misses de 18 al 24 d’octubre de 2021 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Difunts Ribas

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Amadeu Heras i Laura Geli

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Maria Torres i Salvador Masgrau Lagresa

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Antonio Sampedro Varela (Aniv.);
Maria del Tura Casademont Ralita (Aniv.)

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Difunts Ribas

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Maria Comalada Arbussà (Aniv.);
Difunts de Banyoles i comarca

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Jordi Dilmé

12

Victòria Xargay

11 m

8 v.

Comunitat Parroquial

Martirià Comalat Vila; Miquel
Badosa; Consol Pujolràs;
Família Torrentà Portella;
Família Oliveras Llaó;

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

