DIUMENGE 17 DURANT L’ANY “C”: 24 de Juliol de 2022

Continuem acompanyant a Jesús en el seu camí cap a Jerusalem. I mentre avança per
aquest camí, Jesús ens va mostrant les pinzellades més importants en el comportament del
qui el vulgui seguir. Pel deixeble de Jesús el més rellevant és estimar a Déu i a les persones
que tenim a prop (recordem la paràbola del Bon Samarità de fa quinze dies), però també caldrà que tingui en compte ser persona de servei i capaç d’escoltar al Mestre (recordem l’escena de Marta i Maria de diumenge passat). I avui l’Evangeli ens dóna una nova pinzellada: els
seguidors de Jesús han de ser persones de pregària i ens ensenya com ha de ser aquesta pregària i ens en dóna un model.
En l’Evangeli d’avui, Jesús ens ha presentat un model de pregària. Comença amb una invocació: Pare. Jesús s’adreça a Déu com a Pare perquè s’hi sent absolutament proper, ja que està convençut que és el seu fill. Després venen dos desigs primordials: “santifica el teu nom”,
“vingui el teu regne”. És el primer que desitja Jesús: que Déu sigui honorat, que la voluntat
de Déu estigui sempre entre nosaltres, que es vagi construint el seu Regne. Aquests dos
desitjos haurien de sortir del cor de tot aquell que prega. Després venen tres peticions: ”el
pa, la reconciliació i el no ser engolits pels paranys i les dificultats”. El pa que hem de compartir, la reconciliació que hem de cercar i les dificultats de la vida que ens fan adonar de les
nostres limitacions, són objectius que no sempre assolim tots sols, per això ens cal l’ajut de
Déu.
Després del Pare nostre, Jesús ens ha explicat una paràbola. Amb aquest exemple ens vol
ensenyar la necessitat de la constància en trucar i la confiança en l’amic que li donarà un cop
de mà. La paràbola subratlla l’extrema confiança i la total seguretat d’aquell home que va a
casa de l’amic, esperant que la seva petició serà escoltada. L’amic impertinent ens indica que
la pregària ha de ser constant i confiada. Ens cal estar convençuts i confiats que serem escoltats, ja que Déu és el nostre Pare.
Que aquesta celebració ens ajudi a refer la confiança en Déu i que ens doni la capacitat de
ser constants en la pregària sense defallir.

17 i 24 de juliol de 2022
UNA BONA LLIÇÓ
L'exercit Israelià porta la seva enèsima operació al camp de refugiats palestins a Jenin, al nord
de Cisjordània, en els territoris
ocupats. Durant aquest temps,
un infant palestí d’11 anys,
Ahmad al-Khatib, anava simplement a la botiga per comprar una corbata pel seu uniforme escolar.
Els soldats israelians han cregut -equivocadament– que
aquell infant brandava una arma. Li disparen i el fereixen
greument al cap i a l'abdomen.
Amb urgència l’infant és traslladat a Haifa, a Israel, però
molt aviat s’adonen que tota
esperança de vida és vana. Els
metges israelians, s’entrevisten
llavors amb el pare, Ismael, per
preguntar-li si autoritzaria poder extreure els òrgans d’Ahmad (el cor, els pulmons, els ronyons i el fetge) per trasplantar-los
a infants israelians en l’espera de
donacions. En resum: es tracta de
fer viure futurs enemics!. I el pare
va respondre: SÍ
M´és endavant l’Ismael s’explicarà:
“Jo no soc pas un heroi perquè
simplement he fet el que havia de
fer. Pot semblar una cosa molt estranya, però he decidit mostrar al
mon enter que els Israelians han
matat al meu fill, però que ell els hi
va oferir la vida”.
(CHARLES DELHEZ:
“Si je vous contais la foi” p.78)

PREGUEM AMB L’EVANGELI
Gràcies perquè amb la teva manera
d'estar amb els altres,
podem entendre que no és tan important
l'activitat de servei en si,
sinó l'actitud de fons amb què la fem.
Perdona les nostres impaciències, quan volem
tenir-ho tot controlat, amb solucions ràpides.
A voltes som consumidors sense descans
de necessitats equivocades,
i correm el perill d'omplir els nostres buits
amb activismes que no poden suplir
la grandesa de trobar-nos amb TU i amb els altres.
Ajuda'ns a descelerar ritmes,
a aguditzar l'acollida i l'escolta
i a aprendre a ser pacients en l'acció.
En l'era del soroll, on el silenci s'ha convertit en luxe,
que no oblidem de fomentar la interioritat.
Que no quedem embriagats per un activisme
que ens fa creure que tot ho podem,
sinó que cerquem la coherència
entre el que sentim i el que fem.
Ensenya'ns a prioritzar amb sentit comú
a què i a qui dediquem el temps.
Que tinguem sempre de rerefons la teva paraula,
que ens recorda que sempre
el més important són les persones.
Que no quedem aclaparats i devorats per la velocitat,
sinó que restem atents al teu pas en les nostres vides.
Gràcies, Senyor, perquè avui també
vens a casa nostra.
Potser no ho tenim tot a punt per rebre't,
però estem contents d'acollir-te.
Que com Maria, t'oferim tota la nostra atenció.
(La missa de cada dia” juliol 2022)

AGENDA DE JULIOL
AVUI a les 6 de la tarda, a la Catedral de Girona
Rebran l’orde del Diaconat els Srs. Joan Puig Rigau i
Albert Gelis Torró. En Joan viu a Palol de Reverdit i de
fa anys col·labora amb les parròquies de l’arxiprestat
de Banyoles.
Diumenge, 31 de juliol:
festa de Sant Jaume a Puigpalter
En motiu de la festa del patró, a l’església de Puigpalter, hi haurà Missa a les 11 del matí. Aquell dia, també
a les 11, a l’Església de Sant Pere, hi haurà celebració
de la Paraula

AQUESTA PUBLICACIÓ TORNARÀ A SORTIR EL DIUMENGE 31 DE JULIOL

Diumenge, 31 de juliol a Sant Jaume de
Puigpalter. MISSA les 11 i a Sant Pere a la
mateixa Hora: CELEBRACIÓ DE LA PARAULA.

HA MORT I HEM PREGAT PER
Joan Busquets Cruañas, de 92 anys

MENYS JUTJAR I MÉS SERVIR
A vegades tinc la sensació de viure en un món d'opinions, on es parla molt, però es viu poc. I em fa
por caure en el mateix. Tenir sempre una paraula,
una interpretació, una proposta, però no tenir mai
temps per a fer les coses. Poder analitzar fredament
les situacions, descriure i classificar a les persones,
interpretar els esdeveniments, però no submergirme en ells i deixar que m'involucrin, em toquin de
veritat. Sí, en el meu món sobren receptes i falten
cuiners. Sobren anàlisi i falten mans. Sobren judicis i falten abraçades. Per això vull cridar per a
trencar aquestes dinàmiques, vull callar una mica
–a pesar que ara continuo emprant paraules– vull
cantar, servir i estimar amb senzillesa. I que sigui
el que Déu vulgui.
https://pastoralsj.org/

En les misses del 18 al 24 de juliol de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Cèsar Augusto Rojas, Mª Guillermina Caro, Mario Alberto
Caro i M. Alberto Caro Agudelo; Tots els difunts

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Ànimes

7 t.

Domingo Martí (Aniv.)

Dimecres

8v

En acció de gràcies; Margarida Suñer i Margarida Buixeda

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Joan Pujol Serrat

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

A Santa Magdalena dels perruquers del Pla de l’Estany;
Família Ribas Vilà i Família Robert Ferrer

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Jaume Serramitjana; Margarida Brunsó Teixidor;
Josep Brunsó i Francisca Teixidor

7 t.

Carme Solà i Família

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;
Anna Maria Saubí Gironés

12

Comunitat Parroquial

11 m.

Pere Pagès i Jovita Heras

8 v.

Comunitat Parroquial

Diumenge

En les misses del 25 al 31 de juliol de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Jaume Molas; Jaume Oller Hereu; Tots els difunts

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Anna Suñer; Quim Soler Mir

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Família Ribas Vilà i Família Robert Ferrer

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Pepita Castany i difunts de la família

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;

12

Júlia Pinedo; Custodia Pájaro

11 m.

————————

8 v.

Vicenç Castany i Margarida Teixidó

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

