
Lectures:  1 Reis 8,22-23.27-30; Sals 121;  1 Pere 2,4-9; Mateu 16,13-19 
De fa segles que en aquesta església s’hi reuneixen els cristians per celebrar la seva fe en Jesús. Aquest Jesús 

a qui Sant Pere, en l’Evangeli, hem sentit que el confessava com el Messies, el Fill de Déu.  És la fe en la per-
sona de Jesús el que ens mou a reunir-nos aquí, amb altres homes i dones, per la pregària, per la lloança i 
acció de gràcies, per rebre l’aliment del Cos i de la Sang  de Crist que ens dóna vida. Fa més de set-cents 
anys que els cristians de Banyoles i comarca es congreguen en aquest temple.  

Al llarg de la Bíblia trobem imatges i comparacions que ens ajuden a entendre el sentit del grup, de la comu-
nitat que formem els cristians. La mateixa paraula església vol dir “comunitat reunida”. Una primera imatge 
és la de la vinya. Déu és l’amo de la vinya, Jesús és el vinyater. Una vinya formada per molts ceps, que Déu 
cultiva, cuida,  estima,  fa créixer i espera que li doni fruit. Déu és també com el pastor: un pastor que coneix 
les seves ovelles, un pastor que cuida, que ofereix bons pasturatges, que camina al costat del ramat i que es 
preocupa fins a l’últim detall de les seves ovelles. Una tercera imatge és la del sembrador, amb la que Jesús 
s'identifica plenament.  Jesús és el sembrador que escampa la llavor en els nostres cors. I el cristians som 
aquesta terra, aquest camp capaç de fer produir la llavor. I encara una altra imatge: Déu és l’arquitecte que 
construeix la seva casa. Nosaltres som com pedres d’aquest edifici, pedres que unides unes amb les altres i 
recolzades en el fonament de Jesucrist, van alçant l’edifici que és l’església. Les quatre imatges: la vinya, el 
pastor i el ramat, el sembrador i el camp i l’arquitecte de l’edifici ens ajuden a entendre una mateixa idea: els 
seguidors de Jesús formem una comunitat i el motiu de la nostra  reunió aquí no és altre que la persona de 
Jesús. Units per una fe en Jesús formem comunitat, amb la mirada posada en Jesús, convençuts de la seva 
presència, ja que ens va dir: “Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món”. 

El Papa Francesc ens parla del sínode, d’una església sinodal, que vol dir una església que viu en comunió, una 
església participativa, que té una missió que és viure i escampar el missatge de Jesús.  Seria bo que tots pro-
curéssim implicar-nos en aquesta tasca sinodal. Es tracta de ser capaços d’escoltar-nos, de posar en comú el 
que som  i vivim. Hem de ser conscients que de tothom podem aprendre i a tothom li podem ensenyar algu-
na cosa. Hauríem de ser capaços, tots plegats,  d’escoltar a Déu i d’escoltar-nos els uns als altres fins a des-
cobrir el que Déu ens demana. Aquest caminar junts és el que han anat fent milers d’homes i de dones de 
Banyoles, que al llarg dels segles han fet d’aquesta església el seu lloc de trobada i de pregària. 

Avui en aquesta diada: 
 Refermem el nostre sentit comunitari. 
 Renovem les nostres ganes de seguir Jesús 
 Agraïm el do de la fe  i del testimoni que ens han llegat els nostres abans passats. 
 Preguem per tots els difunts. Sense el seu testimoni i exemple  segur que molts de nosaltres avui no esta-

ríem aquí. 

 FESTA DE LA DEDICACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DELS TURERS 14 de novembre de 2021 



14 de novembre de 2021 

LLOC  
Església de Santa Maria dels Turers 

DATA 
Dijous, 25 de novembre 

HORA 
1/4 de 9 del vespre (per acabar a les 9)  

PARTICIPA EN EL SÍNODE! 
Sínode vol dir caminar 
junts. Fer camí junts - 
laics, pastors, bisbe de 
Roma– és un concepte 
fàcil d’expressar amb pa-
raules, però no és tan sen-
zill dur-ho a la pràctica. 
Una església sinodal és 
una església de l’escolta, sent conscients que escoltar és 
més que sentir. Es tracta d’una escolta recíproca en la qual 
cada un té alguna cosa  a aprendre.  
Poble fidel, Col·legi Episcopal, Bisbe de Roma: l’un en es-
colta dels  altres, i tots en escolta de l’Esperit Sant, Esperit 
de veritat, per conèixer què diu a les Esglésies. En l’Esglé-
sia i en la societat fem el mateix camí, un al costat de l’al-
tre. L’escolta és el primer pas, però exigeix tenir una ment 
i un cor oberts, sense prejudicis.  
 

Com ens organitzarem en l’àmbit local?. Hi haurà una pri-
mera trobada de presentació del tema. Decidirem el pro-
grama i concretarem la reunió o reunions per intercanviar 
punts de vista que facin referència a la fe. Aquesta troba-
da està oberta a tothom que vulgui i hi estigui  interessat.  

SETMANA DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA 

Del 16 al 21 de novembre de 2021 

Dimarts: Documental sobre les Religions a Banyoles 

Dimecres: Col·loqui: Espiritualitat amb mirada de dona 

Divendres: Concert  de Gospel 

Dissabte: Ruta temples religiosos de Banyoles.  

Comença a Santa Maria dels Turers a 2/4 d’onze. 

LA NOSTRA PARRÒQUIA 
Aquí, a un pas del teu portal, 

Déu ha plantat la seva tenda, 

i fa, a qui ho vulgui,  

fill seu pel Baptisme. 

Aquí, Déu beneeix l'amor  

amb la força d'un sagrament, 

i l'Església, mare bona,  

llesca el pa de la veritat. 

Aquí, assegut  

a la taula de l'Eucaristia  

aprenem a dir a Déu Pare i  

als homes germans. 

Aquí aprenem a conviure en pau,  

i a estimar la veritat i la justícia  

i a educar-nos a la llibertat. 

Aprenem a donar relleu diví  

a la nostra obscura tasca humana,  

a demanar perdó a Déu i als homes, 
a viure amb serenitat i alegria  

i a morir amb esperança. 

ACABEM L’ANY LITÚRGIC  

L’any civil, a la nostra cultura, 
comença el primer de gener.  
Però els cristians dividim el 
temps d’una altra manera: d’a-
cord amb les celebracions de la 
fe. I comencem l’any quatre 
diumenges abans de Nadal. 
Aquestes quatre setmanes són 
les que en diem d’ADVENT, 
temps de preparació pel Naixe-
ment de Jesús.   

Diumenge vinent, festa de Crist 
Rei, acabarem l’any litúrgic i 
d’aquí a quinze dies comença-
rem l’Advent, un nou any. 



 

 

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

SETMANA DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA: 
Diferents actes organitzats als quals es pot partici-
par. Us podeu informar dels llocs i horaris. 
 

MISSA FAMILIAR: a Santa Maria dels Turers, el  
dissabte 20 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda. Hi 
són convidats tots els nens i les nenes de la cate-
quesi amb els seus pares i familiars.  
 

ROSARI AL PUIG DE SANT MARTIRIÀ: Com 
cada any, el dia 24 de novembre, dimecres, a 1/4 
de 4 de la tarda el resarà el Rosari al Puig de Sant 
Martirià, indret denominat “LA CREU” 

Dilluns 7 t. Josep Coll Estany  87,30 v 
Tots els difunts; Pepita Castany i Família;  

Enriqueta Pujiula 

Dimarts 7,30 v Enriqueta Pujiula 7 t. Ànimes   

Dimecres 7,30 v Francisqueta Ramió i Jaume Molas 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30 v Enriqueta Pujiula 7 t. Ànimes 

Divendres 7,30 v Enriqueta Pujiula 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Intencions Família Soldevila  7 t. 
Famílies Vila Teixidor i Ros 

Pujol; Miquel Martos Lendines 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular; Salvador Roig Butiñà; 

Carme Garcia Amagat. 

11 m. Catalina Ginestera Font 
12 Comunitat Parroquial  

8 v. Comunitat Parroquial  

En les misses del 15  al  21 de novembre de 2021   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

SANTA MARIA DELS TURERS:  

MANTENIMENT DEL TEMPLE 

Donatius per BIZUM 

03396 

HA MORT I HEM PREGAT PER  
 

Teresa Gifra Turró, de 89 anys 

Aportació a la Col·lecta per GERMANOR (7/11/21) 

Església de Santa Maria 1.298,80 

Parròquia de Sant Pere 626,23 

Església de les Carmelites 220,00 

Església de de la Clínica 210,00 

TOTAL 2.355,03 

LA FULLA  
QUE NO VOLIA AIGUA 

Hi havia una vegada una planta molt jove en la 
que es posaven grans esperances. Tenia exac-
tament quatre fulles. Quatre boniques fulles, 
lluminoses a la rosada i al sol. 
Un dia les quatre fulles van tenir una reunió. 
Una va dir que la seva vocació clara consistia a 
romandre unida a l’arbre que acabava de nài-
xer, però que en endavant havia decidit pres-
cindir de l'aigua. Qüestió de projecte personal. 
Que les seves companyes estudiessin l'assump-
te i una vegada entès respectessin la seva lli-
bertat. 
Les altres tres fulles estaven plenes de bones 
disposicions i van decidir acceptar el que la 
seva companya els demanava. 
Es va instal·lar un enginyós sistema de parai-
gua; amb el bon temps el paraigua es tancava i 
s'obria quan amenaçava pluja. 
I heus aquí que l’abret tan prometedor va do-
nar signes de llanguiment i va morir. 
Cada fulla va ser duta pel vent a un lloc distint. 
Què es podia haver fet? Demanar a la fulla que 
no volia aigua que marxés a un altre lloc? Arri-
bar a un compromís? 
Hi ha grups que per a respectar la llibertat 
d'un, no es respecta la dels altres. I, finalment, 
acaba mort tot el grup. 

Jacques Loew 


