
Avui acabem  l’any litúrgic. Diumenge vinent començarem l’Advent, un nou cicle de celebracions que 

fem els cristians. En aquest darrer diumenge contemplem a Jesús com el Senyor de la nostra vida i de la 

nostra història. Al llarg de l’any, a les lectures dominicals de l’Evangeli, hem anat acompanyant a Jesús 

quan ensenyava, quan guaria, quan mostrava la seva estimació  i quan perdonava, quan discutia amb els 

seus adversaris o quan cridava a uns joves  que el seguissin. Hem escoltat, al llarg de l’any, com Jesús una 

vegada i una altra, ens parlava d’instaurar el Regne de Déu entre nosaltres. Avui contemplem a Jesús en 

el seu moment culminant: el moment de la seva mort a la creu. És contemplant aquesta escena que diem 

que Jesús és Rei de tot l’Univers. 

La primera lectura ens ha explicat  com van a buscar a David perquè sigui el rei d’Israel. Veuen en Da-

vid una imatge de Déu i per això el volen per rei, perquè els salvi. La segona lectura de Sant Pau als cristi-

ans  de Colosses, tot i que no diu directament que Jesús sigui Rei, parla del Regne i del poder de Jesús per 

damunt de tot l’imaginable en el cel i en la terra. Déu ens ha passat del món de les ombres i del pecat i 

ens ha traslladat al Regne del seu Fill estimat. Pau situa Jesús per sobre de tot l’imaginable en el cel i en 

la terra, sense, però oblidar que Jesús va morir en una creu.  

L’Evangeli ens presenta a Jesús clavat a la creu. La pregunta que es fan els presents  és si Jesús es veu 

capaç de salvar. Els que envolten a Jesús estan expectants; li donen els títols més grossos: Messies de 

Déu, l’Elegit, rei dels jueus, el Messies. Però aquests títols sols els aplicaran a Jesús si aquest se salva Ell 

mateix i salva als altres. Però el bon lladre compren que el Regne de Jesús no es realitza en aquest món. 

“Jesús recordeu-vos de mi quan arribeu el vostre regne”. I Jesús en senyal d’aprovació li respon: “Avui seràs 

amb mi al paradís”. Aquesta escena ens mostra un Déu solidari dels homes, que comparteix fins al final el 

nostre destí. En Ell podem construir un regne de veritat i de vida, de justícia, d’amor i de pau. I sobretot 

d’esperança final, perquè en la seva paraula estem tots convidats a viure en la felicitat, que és estar per 

sempre amb Ell. 

Que l’Eucaristia d’avui ens engresqui a ser vertaders constructors del Regne de Jesús: un Regne de  ve-

ritat i de vida, Regne de santedat i de gràcia, Regne de justícia, d’amor i de pau.  

Capitell, claustre S. Pedro el Viejo (Huesca) 
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20 de novembre de 2022 
    CENT TRENTA ANYS DE SERVEI 

Hem de recular el maig de 1891 per trobar els primers passos i 

gestions que desembocarien a la fundació de l’Asil de les Ger-

manetes dels ancians desemparats a Banyoles.  Després de 

molts tràmits, gestions i acords (tant per la part de l’Església 

com per part de l’Ajuntament), el dia 6 de gener de 1892 (a 

punt de complir-se els cent trenta-un anys) es va fer la inaugu-

ració oficial de l’asil. Per cert, que a la missa del dia de la inau-

guració hi va predicar el  jesuïta P. Francesc X. Butinyà.  

El temps ha anat passant i són incomptables les persones que 

han estat ateses a l’asil, al llarg de tants anys.  Vivim en una 

època de canvis  molt forts en tots els aspectes. Aquests canvis 

també afecten  l’Església en general i a les vocacions religioses 

més concretament.  Les Germanetes dels ancians desemparats 

s’han vist afectades per la crisi de vocacions. Ha arribat el mo-

ment que no poden atendre  totes les cases que tenen en funci-

onament i han de reduir serveis, tancant-ne algunes.  És per això que les responsables de la Con-

gregació de les Germanetes dels ancians desemparats han decidit que les religioses de l’Asil de Ba-

nyoles anessin a reforçar altres comunitats de la seva congregació, també mancades de personal 

religiós. 

L’Asil  no es tanca, sinó que continuarà prestant el servei com fins ara, només que sense la presèn-

cia de les Germanetes.  És una situació molt trista  per tots els que viuen a l’Asil, per les germane-

tes i per tota la ciutat. Però en aquests moments més que lamentar-nos hauríem d’agrair ben fort 

tot el servei i entrega de tants i  tants anys que han prestat als avis i avies de Banyoles i comarca. 

Servei que ni durant la guerra civil es  va veure interromput. Gràcies Germanetes per tot el que 

heu fet!..  L’asil va ser la primera institució per acollir a persones grans i soles. Ara que marxen les 

Germanetes, a Banyoles hi ha un total de tretze centres on s’atenen les persones grans. 

La parròquia de Santa Maria dels Turers se sent deutora amb la comunitat de Germanetes. Per ai-

xò el dissabte que ve, 26 de novembre, a la missa de les vuit del vespre, es farà el comiat i l'agraï-

ment per tot el seu servei. 

M’HAN CRIDAT PEL MEU NOM 
No som un número, ni una ovella més en un ramat. Als ulls de Déu tenim el nostre propi 

nom, la nostra pròpia empremta dactilar… la nostra identitat. Cadascun tenim les nos-

tres peculiaritats, la nostra forma única de ser, de viure, d'estimar, de compartir, de do-

nar… Ell ens coneix des del més profund de nosaltres mateixos, i compta amb cadascun 

de nosaltres d'una manera única, diferent, sempre nova....  (https://pastoralsj.org/) 



 

 

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

En les misses del 21 al 27 de novembre de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v 
Salvador Albertí Comamala; Família Casas Vilanova; 

Família Albertí Comamala; Joan Darnés Canals (Aniv.)
Tots els difunts 

7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Jaume i Francesc Tarradas 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Difunts Ribas 7 t. Ànimes 

Dijous 7,30  v Jaume Tarradas;  7 t. Ànimes 

Divendres  7,30  v Catalina Teixidor 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Família Bosch Poch  7 t. 
Família Vila Teixidor  

Família Batxellí Monell 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;   Josep Bassols Teixidor; Salvador 

Reig Butinyà; Joaquim Serra i Pilar Teixidor; Josep 
Compte i Isabel Bosch; Josep Pinatella;  

11 m. 
Teresa Gifra; Pere Bagó Surroca; 

Dolors Vila Oliveras;  
Pere Pagès i Jovita Heras 12 Intenció Particular 

8 v. Comunitat Parroquial  

HA MORT I HEM PREGAT PER 
Josep Corominas Mitjavila, de 75 anys 

L’ANELL DEL PROFESSOR 
  Un alumne, dirigint-se al seu pro-
fessor: 
  - Em sento tan poca cosa… Em 
diuen que no serveixo per a res, 
que tot ho faig malament... Què  

                 puc fer perquè em valorin més? 
  El professor, sense pensar-s’ho dues vegades, li diu: 
   - Em sap greu, però ara no et puc ajudar. Cal que primer resolgui un meu problema, després 
potser sí que... Si m’hi ajudes i el puc resoldre, potser llavors podré ajudar-te a resoldre el teu. 
   Novament no se sentí gens valorat.  
  El professor es va treure un anell que portava al dit petit i li va donar tot dient-li: 
  - Ves-te’n al mercat. L’has de vendre perquè haig de pagar un deute. No acceptis menys d’una 
moneda d’or. Ràpid!  
   Oferí l’anell als mercaders. Quan manifestava que no el vendria per menys d’una moneda d’or, 
alguns se’n reien, altres passaven de llarg sense ni tan sols mirar-se’l. Abatut pel fracàs, retornà. 
  - Professor, ho sento, però és impossible aconseguir el que em demanà. No crec que es pugui en-
ganyar a ningú sobre el valor de l’anell. 
    Amb un somriure li respongué: 
  - Primer hem de saber el valor de l’anell. Ves a veure el joier. El que et pugui oferir, tant se val, 
no el venguis. Torna després cap aquí. 
El joier  examinà l’anell amb una lupa, el pesà i li digué: 
  - Digues al teu professor que, si el volgués vendre ara mateix, només li podria donar 58 mone-
des d’or. Amb el temps, potser podria oferir-li 70 monedes. 
  El jove corregué emocionat a casa del professor que, després d’escoltar tot el que el jove li expli-
cà, li digué:  
  - Tu ets com aquest anell, una joia valuosa i única. Tan sols pots ser valorat per un especialista. 
Pensaves que qualsevol podia descobrir el seu vertader valor? 
  I havent fet aquest comentari, retornà l’anell al seu dit.  

ROSARI AL PUIG DE SANT MARTIRIÀ:  

Dijous, 24 de novembre.  A 1/4 de 4 de la tarda, al lloc de-

nominat la “CREU”, al Puig de Sant Martirià, es resarà el ro-

sari i es cantaran els goigs del Sant. En cas de pluja a la ma-

teixa hora es farà a Santa Maria, a la capella del Santíssim. 

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE: 

A Santa  Maria del Turers, a les 8 del vespre, missa de comiat 

de les Germanetes de l’Asil de Banyoles. 


