
Fàcilment  dividim el món entre bons i dolents. És clar que qui fa la divisió sempre es posa al 

costat dels bons. Però l’experiència es  diu que aquesta divisió  en realitat sovint és al revés del que 

sembla a primera vista. Avui la primera lectura ens ha presentat el poble d’Israel, amic de Déu, si-

tuat al costat dels bons. Al cantó contrari hi havia Naaman: un estranger, representant d’una nació 

opressora i que tenia tot l’aspecte de ser el grup dels dolents. Però a l’hora de la veritat Naaman és 

tot un exemple de fe, de confiança en Déu i sobretot d’agraïment. Naaman està agraït amb el pro-

feta Eliseu i amb el Déu d’Israel. Naaman, no sense esforç, reconeix que Déu l’ha curat a través de 

mitjans ben simples i això el porta a manifestar la seva fe i admiració al Déu d’Israel. 

Passem a l’Evangeli  i hi trobem una situació semblant: els bons, que serien els jueus, el poble 

d’Israel, i els dolents que serien els leprosos. Qui patia el mal de la lepra era apartat i marginat de 

la societat. Havia de fer vida a part per por  al contagi. I un dels leprosos curats encara és pitjor 

perquè a més era samarità. Els jueus consideraven els samaritans  uns heretges, uns renegats, pit-

jor que els pagans. O sigui que ser  leprós i samarità ja era el més dolent que es hi havia. Resulta 

que Jesús cura  a deu leprosos. I ara ve el capgirament de la divisió que hem parlat. El que en teoria 

era el més dolent de tots (samarità i leprós) és l’únic que torna per agrair a Jesús el favor rebut. És 

com la primera lectura: Naaman, el que en teoria era el dolent, resulta que creu en Déu i ho agra-

eix sincerament.  Tot això ens ajuda a entendre que el que val són les actituds i les obres concretes, 

per damunt de les aparences o del grup del qual formem part. 

Diumenge passat els deixebles demanaven a Jesús que els donés més fe. Avui hem vist com Jesús 

alaba, lloa, la fe d’aquell  leprós samarità que recula per donar gràcies a Jesús. Fe i agraïment són 

dues coses que van juntes en la nostra vida cristiana. Si som capaços d’experimentar la misericòr-

dia i la bondat de Déu en la nostra vida, no podem fer altra cosa que posar-nos al costat dels agra-

ïts. 

Un bon termòmetre per mesurar la nostra bondat seria veure com està la nostra capacitat d’agra-

ïment  que gastem en la vida de cada dia. Que l’Eucaristia que celebrem  ens augmenti la nostra fe 

i la nostra capacitat d’agraïment a Déu i als que ens envolten. 
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9 d’octubre de 2022 
TOTS EN SOM DE CREIENTS 

Sempre que començava el curs algun dels alumnes de quart de Secun-

dària deia en veu alta que no creia, moltes vegades per a fer-se 

el graciós més que per veritable convicció. Era en la primera o segona 

classe de religió de l'any. 

La meva resposta sempre era la mateixa. Tu ets creient com ho som 

molts. Tu creus perquè no pots provar res amb la raó científica. Penses 

que no hi ha res més enllà de la vida, ni va haver-hi res abans. Penses 

que som aquí per atzar i que aquesta casualitat un dia tindrà el seu 

punt final amb la mort. 

Els anomenats creients, igual. Creuen en Déu, creuen en Jesucrist que 

va venir amb la missió que visquem plenament i per a dir-nos que Déu 

venç a la mort i al mal. Que l'amor a totes les persones i el servei valen 

la pena. Però no poden demostrar-ho científicament. 

En aquesta mena de conversa s'escolta aviat aquest argument que els 

creients creuen per a cobrir una necessitat humana, psicològica i espi-

ritual de no trobar-se sols. Això no obstant, poques vegades se sent que 

aquesta necessitat, si és comuna a totes les persones, l'hem de resoldre tots. Així que tant si et 

dius creient com si et consideres no-creient has cobert aquesta necessitat. Les dues opcions 

tenen fe en què Déu camini al nostre costat o que no hi hagi res. 

Em sembla que el títol que ens donem a nosaltres mateixos no és important. Sí que ho és, cre-

guis o no, que estiguis obert a la transcendència. Que busquis alguna cosa més que 

el carpe diem. Que no deixis de qüestionar-te amb aquestes preguntes que són un misteri, però 

en la resposta que hi donem ens hi juguem la vida: què hi faig aquí?, per a què estic vivint?, a 

què em convida Jesucrist?, què puc fer i què faig contra el mal i el sofriment? 

Tant de bo tots, creients o no, estiguem oberts a una trobada en el qual Déu s'acosta per a res-

taurar-nos i enviar-nos. El Senyor ve a trobar-te. 

Íñigo Alcaraz https://pastoralsj.org/ 

MISSA FAMILIAR 

Dia:  

Dissabte, 15 d’octubre 

Lloc:  

Santa Maria dels Turers. 

Hora:  

2/4 de 7 de la tarda (18,30) 
 

Pels nens i les nenes de 

catequesi, els seus famili-

ars i tothom que vulgui 

APRENDRE A ESTIMAR-NOS 

A vegades ens passem la vida ado-

nant-nos de les coses dolentes que 

tenim, sense descobrir que tots te-

nim "alguna cosa" que ens fa únics, 

diferents, distints i meravellosos. 

Aprendre a descobrir les coses bo-

nes que tenim i tot allò de bo com hi 

ha en nosaltres, és el primer pas per 

a la felicitat i per a poder fer que els 

que ens envolten tinguin una vida 

millor. I qui primer ens mira així, amb 

aquests ulls capaços de veure possi-

bilitats on nosaltres només veiem 

imperfecció, és Déu...  



 

 

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

En les misses del 10 al 16 d’octubre  de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Parròquies de BANYOLES:  

Inici de Curs – Dia de la Parròquia  

El dissabte, 5 de novembre, a la rectoria de Centenys es 

preveu fer l’inici de Curs i el dia de la parròquia.  

Al matí es presentarà la jornada, seguit de treball de 

grups, resum i celebració de l’Eucaristia. A migdia: dinar 

de germanor. 

A la tarda: Castanyada compartida amb els/les catequistes 

i les famílies dels nens i les nenes de catequesi.   

 

HA MORT I HEM PREGAT PER 
Josep Darné Pujol, de 86 anys 

Dilluns 8 v Maria Rosa;  Tots el difunts; 7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Dolors Viella; Miquel Feliu (Aniv.); Pilar Viñas Reig 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

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

Dissabte 8 v Pepita Castany (Aniv.) i difunts de la seva família  7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;   Teresa Llovera;  

Lluís Busquets Ventura, Joan Busquets Noguer i  
Maria Noguer Surroca 

11 m. 
Benet Puig (Aniv.); Consol  

Pujolràs i Miquel Badosa H. 12 
Joan Comalat, Teresa Codony i Josep i Carme Comalat 

Teresa Moiset Homs 

8 v. Comunitat Parroquial  

DLLUNS:  Als locals de Santa Maria, trobada del grup d’ESTUDI 

BIBLIC, l'Evangeli del proper diumenge. Aquestes trobades varen 

quedar interrompudes per la pandèmia i ara les recuperem. 

DIMECRES: a la Parròquia de Sant Pere, de 6 a 7 de la tarda: Vet-
lla de pregària amb exposició del Santíssim. 
DIVENDRES: A Sant Pere a les 7 i a Santa Maria a les 8 del ves-
pre:  celebració de la Missa, tot pregant per aquelles persones  de 
les  nostres parròquies que han mort al llarg del setembre que hem 
acabat. 

PREGARIA PER LES NECESSITATS DEL NOSTRE MÓN  

Déu de misericòrdia, feu-nos  mirar amb els vostres ulls compassius el llarg calvari de la humanitat: les 

guerres, els milions de famolencs, els innombrables refugiats, els desastres de les nacions, les morts cruels i 

inútils, la nostra manca d'humanitat envers els altres, els fracassos i impotència de tantes vides. Apresseu 

l'arribada d'aquell temps en què les nacions estaran en pau i quan els pobles viuran lliures de la por i de la 

necessitat, quan no hi haurà més ni dolors ni llàgrimes, amb la certesa de la vostra voluntat i la seguretat del 

vostre amor que s'ha demostrat a nosaltres en Jesucrist, Salvador de tots els homes. Amén. 

"Senyor, feu-me un instrument de la 

vostra pau; on hi hagi odi permeteu-

me sembrar el vostre amor; on hi 

hagi ferida, perdó; on hi hagi dubte, 

fe ... Oh diví mestre, Atorgueu-nos 

no tant buscar el consol, com conso-

lar; ser comprès com comprendre; 

ser estimat com estimar "  


