DIUMENGE 18 DURANT L’ANY “C”: 31 de Juliol de 2022
Les lectures de la missa de cada diumenge ens van oferint diferents temes de reflexió: estimar a
Déu i al proïsme, escoltar a Jesús i estar atents al servei i acollida, pregar amb constància i amb insistència, per citar alguns temes que ens han ofert els darrers diumenges. La reflexió que se’ns proposa
avui és sobre l’actitud que cal tenir davant els béns materials. Tota persona humana desitja tenir
béns, ser rica. Però ric de què? Ric davant de què? Quines riqueses podem tenir? Totes són igualment profitoses?. Allò que el nostre món entén per riqueses té el mateix valor davant de Déu? Déu i
nosaltres fem servir la mateixa moneda? Segons a quin país viatgem no ens serviran els euros, ens
caldrà canviar-los per la seva moneda. La riquesa que per nosaltres és tan important, és la mateixa
que Déu cotitza?.
Jesús ens fa un toc d’alerta. Cuideu-vos de tota ambició. Compte amb voler posseir cada dia més!.
L’afany de tenir ens porta per un camí perillós que acaba fàcilment en el precipici. Tenir més, mai
tenir-ne prou, sempre necessitar-ne més, és la cobdícia contra la qual ens avisa Jesús. Posar la seguretat en els nostre béns materials i mitjans no és pas garantí d’èxit. Hi ha unes variables que no depenen de nosaltres. La paràbola és ben clara. Aquell ric es pensava tenir-ho tot controlat, però no
comptava amb una mort sobtada. La reflexió d’avui ens ofereix trobar el lloc adequat pels béns materials. Necessitem diners per atendre les necessitats i imprevistos de la vida. Però hem d’evitar que
el diner es converteixi en el déu de la nostra vida.
I si ens proposéssim enriquir-nos a nosaltres mateixos amb allò que ens fa rics als ulls de Déu?
Què ens caldria fer per tal de ser rics segons els criteris de Déu?. En la vida de cada dia ens cal anar
trobant aquells espais que m’omplen de Déu, cercar tot allò que ens porta pau, serenor, germanor,
bona entesa amb tothom. Tot allò que ens porta a estimar i a compartir són les riqueses que Déu
valora. Com ens ha dit Sant Pau a la segona lectura que hem escoltat: “ cerqueu allò que és de dalt, no
allò que és de la terra”.
Que la Paraula de Déu que avui hem escoltat ens ajudi a entendre que el tresor no està en les
coses, o en el cel, sinó dintre de cadascun de nosaltres. I dintre teu hi ha l’única seguretat, la plenitud, la felicitat

31 de juliol i 7 d’agost de 2022

14 d’Agost: SANT MAXIMILIÀ KOLBE
Al camp d'Auschwitz, el juliol de 1941, un presoner del bloc 14 s'escapa. En represàlia, altres deu presoners del mateix bloc són condemnats a morir de fam. El pare
Maximilià Kolbe, que no ha estat triat entre el grup, sent un pare de família abraçar-se: «La meva pobra dona! Els meus fills pobres. Què els passarà?”. Maximilià
proposa morir en el seu lloc». «Soc un sacerdot catòlic de Polònia; voldria ocupar
el seu lloc, ja que aquest té una dona i fills”. Els nazis van acceptar. Els deu presoners van ser tancats en el "búnquer de la fam". Els condemnats normalment es tornaven bojos, cridant i auto lesionant-se. El guardià testimoniarà que en molt poc
temps, el Pare Maximilià aconsegueix fer regnar la calma i la pietat en el grup mitjançant pregàries i oracions tant per als cristians com per als jueus. Cantaven plegats.
El dramaturg Eugène Ionesco va escriure un llibret d'òpera dedicat a aquest esdeveniment. «Quan el Pare
Maximilià va anar cap al responsable del camp, la salvatge SS deu haver estat infinitament sorpresa. El desig
de viure està tan arrelat en nosaltres que es prefereix viure en les condicions més miserables abans que morir. El nostre horitzó s'atura al mur, al límit, a la frontera que separa la mort de la vida.”
Però per a alguns, l'horitzó va més enllà d'aquest mur i entreveu el cel. Tal vegada aquestes persones tenen,
com tots, una por biològica, però la seva set espiritual del més enllà és tan forta que supera la por».
CHARLES DELHEZ: “Si je vous contais la Foi” p. 90-91

IMATGE DE LA DOLOROSA

TRASLLAT DELS LOCALS DE CÀRITAS

La imatge
de la Dolorosa
de
Santa Maria
s’ha
traslladat a
Olot,
als
tallers del
Sr.
Joan
Montero,
per tal de
fer-hi unes tasques de manteniment. A
la tardor ja tornarà al seu lloc, a Santa
Maria dels Turers

De fa uns mesos s’ha signat un
acord entre el Bisbat, l’Ajuntament i un promotor, referent als
terrenys de La Providència, on
de fa una colla d’any funciona
Càritas, entre altres coses. L’acord preveu enderrocar l’edifici
de Càritas i tornar-lo a construir
de nou. Mentre durin les tasques d’enderroc, construcció i
adequació del nou espai, Càritas
funcionarà als locals de la Parròquia de Sant Pere, a peu pla
de la pista de bàsquet. Al llarg d’aquests darrers dies s’han
anat adequant els locals i traslladant-hi el mobiliari. Així per
començar el nou curs tot ja estarà a punt

AQUESTA PUBLICACIÓ TORNARÀ A SORTIR EL DIUMENGE 14 D’AGOST

FESTA DEL CARRER SANT MARTIRIÀ:
El diumenge 7 d’agost, els veïns del C/ Sant
Martirià celebren la seva festa. A les 12 a Santa Maria hi haurà la Missa pregant pels difunts del barri.
PREGÀRIA PER ALS DIFUNTS:
Divendres, 12 d’agost a Sant Pere a les 7 de
la tarda i a Santa Maria a les 8 del vespre, pregarem per totes aquelles persones que ens han
deixat durant el passat mes de juliol.

HA REBUT EL BAPTISME
Arnau Pujolàs Vidal
HAN MORT I HEM PREGAT PER

Gna. Alejandrina Fernández Pando, de 87 anys
Gna. Francisca Castillo Ortega , de 98 anys
Tomás Fernando Cobo Salcedo, de 87 anys
Josep Maria Martí Muriscot, de 70 anys
Montserrat Barderi Crusafont, de 78 anys
Mariano Huerga Cárdenas, de 89 anys
Enriqueta Juanola Planas, de 98 anys
Miquel Fontbernat Duran, de 77 anys

En les misses del primer al 7 d’agost de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Devots difunts del S. Abdó i S. Senen, patrons del Terme

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Maria Àngels Angelats

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Josep Pinatella

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Jordi Noguer Surroca (Aniv.)

7 t.

Família Costabella Surroca

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;
Família Noguer Surroca

12

Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Xicu i Neus Bustins.
Difunts del Carrer Sant Martirià

11 m.

Comunitat Parroquial

8 v.

Antoni Hostench

Diumenge

En les misses del 8 al 14 d’agost de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Tots els difunts

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Maria Rosa

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Difunts del mes de juliol

7 t.

Difunts del mes de juliol

Dissabte

8v

Maria Nierga

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció; Joan Pagès

12

Comunitat Parroquial

11 m.

Dolors Busquets (Aniv.)

8 v.

Les Ànimes

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

