DIUMENGE 31 DURANT L’ANY (B) : 31 d’Octubre de 2021

En Temps de Jesús els Mestres de la Llei eren les persones enteses en el tema de religió. Els podem
comparar amb els teòlegs i estudiosos dels temes relacionats amb la fe avui. Un d’aquests mestres
de la Llei, ens diu l’Evangeli, fa un sondeig, com un petit examen, a Jesús i li pregunta quin creu
que és el manament més important. Tenia raó de preguntar això, ja que els jueus tenien fins a 613
entre manaments, obligacions i prohibicions. En mig de tot això calia fer una tria, una escala per
saber el que era valuós de veritat. Jesús respon a la pregunta citant un text de l’Antic Testament,
ben conegut, pel qui feia la pregunta. ”Estima al Senyor el teu Déu amb tot el cor, amb tot el pensament, amb totes les forces”. La resposta va agradar al Mestre de la Llei. Fins aquí tothom d’acord.
Llavors Jesús, sense que li preguntés ningú, continua: “El segon és: Estima els altres com a tu mateix.”. Jesús posa al mateix nivell l’amor a Déu i l’amor als altres. Sant Joan, en el seu Evangeli, encara ho acota una mica més posant en boca de Jesús aquestes paraules: “Estimeu-vos els uns als
altres tal com jo us he estimat.” En el llenguatge popular aquesta dimensió d’estimar als altres la
trobem en la dita: “el que no vulguis per a tu, no ho vulguis per ningú” Ho sabem tots per experiència que això d’estimar no sempre és fàcil. És una cosa que constantment ho hem d’estar aprenent.
Aquest aprenentatge es converteix en la tasca més important que pot fer tot ésser humà. Ser més
humà és ser capaç d’estimar més i millor. Mai podrem estimar per obligació, s’estima lliurement,
perquè ens surt del cor.
Fixem-nos que el Mestre de la Llei no es converteix en seguidor de Jesús, com havia fet diumenge
passat Bartimeu. Aquest mestre de la Llei tenia curiositat per saber què en pensava Jesús sobre el
tema dels Manaments, però no reconeixia a Jesús com a Fill de David (com deia Bartimeu), com
l’enviat de Déu. Li va faltar acceptar la persona de Jesús i posar-se en camí al seu costat. Ser cristià
no és tant estar d’acord o no amb una doctrina, com seguir a la persona de Jesús. Ser cristià vol dir
acceptar i seguir a Jesús, que és expressió de l’Amor de Déu, Jesús que ha estimat fins a donar la
seva pròpia vida a la creu. Malgrat les nostres flaqueses i limitacions som estimats per Déu i hem
de viure estimant als altres, ja que no podem estimar a Déu a qui no veiem si no estimem al germà a qui veiem, com ens recorda l’apòstol Jaume.
Que aquesta Eucaristia ens ajudi a entendre i a viure el que Jesús ens ha dit a l’Evangeli d’avui.

31 d’Octubre de 2021
UNA ESGLÉSIA SINODAL
«Tot el Poble de Déu comparteix una dignitat i una vocació comuna a través del Baptisme. Tots som cridats, en
virtut del nostre Baptisme, a participar activament en la
vida de l'Església. En les parròquies, en les petites comunitats cristianes, en els moviments de laics, en les comunitats religioses i en altres formes de comunió, dones i
homes, joves i ancians, tots som convidats a escoltar-nos
els uns als altres, per sentir els impulsos de l'Esperit, que
ve a guiar els nostres esforços humans, introduint vida i
vitalitat a l'Església i portant-nos a una comunió més
profunda per a la nostra missió en el món. Mentre l'Església emprèn aquest camí sinodal, hem de fer tot el possible
per arrelar-nos en experiències d'autèntica escolta i discerniment, encaminant-nos a convertir-nos en l'Església que
Déu ens crida a ser» (Vademècum, núm. 1.2).
«Una Església sinodal és una Església de l'escolta, amb la
consciència que "escoltar és més que sentir". És una escolta recíproca en la qual cadascú té quelcom a aprendre. Poble fidel, Col·legi Episcopal, Bisbe de Roma: l'un en escolta dels altres, i tots en l'escolta de l'Esperit Sant, "Esperit
de la veritat" (Jn 14,17), per conèixer el que Ell "diu a les
Esglésies" (Ap 2,7)» (Discurs del papa Francesc de 2015).
En efecte, el Bisbe de Roma, el Papa, en tant que principi i
fonament de la unitat de l'Església, demana a tots els Bisbes i a totes les Esglésies diocesanes, en les quals i a partir
de les quals existeix l'Església catòlica, una i única (cf. LG
23), que entrin amb confiança i audàcia en el camí de la
sinodalitat.
Salvador Pié-Ninot
“La Sinodalitat com a Caminar junts en l’Església” p. 15 i 19

PREGÀRIA A L’ESPERIT SANT
Som davant vostre, Esperit Sant,
reunits en el vostre nom.
Només vós podeu guiar-nos,
fer-vos casa en els nostre cors
ensenyeu-nos el camí, que hem de seguir
i com l’hem de seguir.
Som persones dèbils i pecadors.
No deixeu que la ignorància
ens porti per camí equivocat,
Ni que la parcialitat
influeixi en les nostres accions
Que trobem en Vós la nostre unitat
perquè puguem caminar junts
cap a la vida eterna i no ens apartem
del camí de la veritat i del que és correcte.
Tot això us ho demanem a Vós,
que treballeu en tot lloc, i temps
i en comunió amb el Pare
i el Fill pels segles dels segles. Amén.

DIADA DE GERMANOR: Diumenge vinent, 7 de novembre.
La diada de GERMANOR, que cada any celebrem pel mes de novembre, ens recorda que
l’església l’hem de mantenir entre tots i que tothom està convidat a col·laborar econòmicament perquè cada parròquia i cada diòcesi pugui dur a terme les activitats pastorals i caritatives que li són pròpies, així com el manteniment dels edificis de culte i de servei pastoral. En el Bisbat de Girona, cada parròquia, segons els ingressos declarats l’any anterior,
té una quantitat fixada que ha d’ingressar al fons comú diocesà. La col·lecta que a cada
església es faci diumenge que ve anirà destinada a aquest fons comú .

FESTA DE TOTS SANTS: Dilluns, 1 de novembre
És festa com els diumenges i les misses a les esglésies de
Banyoles seran com els dies de festa. Cal dir que el diumenge a la tarda no hi haurà missa anticipada de Tots
Sants, només hi haurà la missa vespertina de les 8 del
vespre a Santa Maria.

HAN MORT I HEM PREGAT PER

HORARI D’HIVERN:
A partir de dimarts, 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.

SANTA MARIA DELS TURERS:
MANTENIMENT DEL TEMPLE
Donatius per BIZUM

Ventura Roura Puigdevall, de 76 anys
Maria Bach Coll, de 88 anys

03396
Aportació a la Col·lecta pe DOMUND
(24/10/21: Per les Missions)

Església de Santa Maria

1.745,50

Parròquia de Sant Pere

850,00

Església Asil

302,00

Església de les Carmelites

550,00

Església de de la Clínica

275,00

TOTAL
En les misses del primer al 7 de novembre de 2021 pregarem per:
A Santa Maria
10 m.

Josep Soldevila

12

Família Genover Bosch; Carles Xaudiera Puigmitjà;
Lluís Armadà Sucarrats; Teresa Moiset Homs

8v

Comunitat Parroquial

Dimarts

7,30 v

Dimecres

Dilluns

3.722,50

A Sant Pere

11 m.

Comunitat Parroquial

Família Estudis Cos; Família Bassó Birulés;
Família Serrat Comalada

7 t.

Ànimes

7,30 v

Difunts Ribas

7 t.

Ànimes

Dijous

7,30 v

Carles Bassó Albertí ; Teresa Llobera

7 t.

Ànimes

Divendres

7,30 v

Difunts Ribas

7 t.

Ànimes

8v

Llorenç Compta i Maria Moner; Famílies Massó Lluís
i Llinàs Bosch; Lluís Anglada; Josep Soldevila;

7 t.

Mn. Narcís Costabella

10 m.

Intenció Particular; Dolors Serra; Maria Tallón Pareja;
Antoni Riera Davall i Enriqueta Ramió Juanola

12

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Llúcia Torrent;
Olvido i Salvador Palmada; Difunts lleva de 1945

8 v.

Antoni Hostench

Dissabte

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

11 m.

Narcís Roca Viñals

http://www.parroquiesbanyoles.org

