DIUMENGE 20 DURANT L’ANY “C”: 14 d’agost de 2022
L’Evangeli d’avui ens crida l’atenció pel seu llenguatge i per la manera que té Jesús d’expressar-se. En els darrers diumenges Jesús ens havia parlat de la pregària, de l’ús adequat de
les riqueses, de la vigilància, de diferents coses que ha de tenir en compte el seguidor de Jesús. Avui Jesús fa un salt i ens parla de la seva missió. No oblidem que estem acompanyant a
Jesús en el seu camí cap a Jerusalem, que és el lloc on serà perseguit i condemnat a mort. Jesús avui ens explica la seva missió a través de dues imatges: la del foc i la de l’aigua.
El foc del qual ens parla Jesús no és un foc destructor, sinó un foc purificador. El foc, a la
Bíblia, és un dels signes de la presència de Déu. El foc que ens porta Jesús, que és l’Evangeli,
suscita amics i enemics, seguidors i detractors, simpaties i fortes resistències. Al nostre voltant hi ha un piló d’exemples d’aquest tipus. El foc que porta Jesús és purificador, al qui neix
de l’amor que ens té. A través de la Paraula de Jesús es va destruint el mal que hi ha en nosaltres i va purificant els nostres cors. I un cor purificat és un cor que estima, capaç de viure i
d’irradiar la pau de Jesús.
A més del simbolisme del foc Jesús fa servir el simbolisme de l’aigua. Un simbolisme amb
clares referències al Baptisme. Jesús s’ha submergit per nosaltres en el projecte de vida del
Pare. Haurà de passar per la mort per a després emergir a la vida nova. Aquest pas de mort a
vida produeix una angoixa que Jesús no s’amaga d’expressar. Quan Jesús, acabat de néixer, el
presenten al temple, l’Ancià Simeó diu d’ell: “aquest infant serà signe de contradicció”. El passatge de l’Evangeli que avui hem escoltat és una mostra ben papable d’aquesta afirmació de
Simeó.
Que l’Eucaristia d’avui ens ajudi a purificar el nostre cor, per tal que tinguem un cor que
estimi, obert a tothom, sempre capaç d’estimar, amb fidelitat a Jesús i a les persones que ens
envolten.

14 i 21 d’agost de 2022

15 d’Agost: FESTA DE L’ASSUMPCIÓ
DE LA MARE DE DÉU.
Cada any, el dia 15 d’agost, els cristians celebrem l’ASSUMPCIÓ de la Mare de Déu. En aquesta festa celebrem al mateix
temps, la mort, la resurrecció, l'entrada al paradís i la coronació
de la benaurada Verge Maria.
Aquesta celebració comença a Orient a finals del segle IV i s’instaura a occident a finals del segle VII. Mentre a Orient es parla
de dormició de Maria, a occident parlem d’Assumpció de Maria. La festa de l’Assumpció de Maria a Orient té una importància particular: l’any litúrgic comença el dia 8 de setembre –festa
del Naixement de Maria– i acaba el dia 15 d’agost, festa del retorn de Maria a Déu. D'aquesta manera tot l’any litúrgic està posat sota el patronatge de Maria.
Avui som convidats a créixer en la fe en Déu, seguint l’exemple
de Maria. Dormició i Assumpció són, tanmateix, font d’esperança de la vida eterna, després de la mort. A l’exemple de Maria,
som convidats a no témer la mort. La mort és passar, amb Jesús, fins a arribar a l’amor del Pare misericordiós.
El fet de contemplar a Maria Assumpta al cel, reforça la confiança en la intercessió de Maria: “Ella és model d’esperança certa i
consol del poble de camina”. Llavors ens agrada demanar-li a
Déu “feu que en l’esguard fit en les coses celestials mereixem de
tenir part en la seva glòria”.

CÀRITAS ARXIPRESTAL
DE BANYOLES
Com cada any, a les misses del dia 15
d’agost, a les esglésies de Banyoles,
es farà la col·lecta que es destina íntegrament a CÀRITAS Arxiprestal de
Banyoles.
Aquell dia ja trobareu a les esglésies
els sobres pertinents que ens ho recorden.

DILLUNS,
FESTA DE L’ASSUMPCIÓ
Les misses seran com els dies de
festa, llevat de les anticipades
que queden substituïdes per les
vespertines del diumenge.
A Santa Maria a la Missa de les
12 hi cantarà la Coral “Les Veus
de l’Estany”.

AQUESTA PUBLICACIÓ TORNARÀ A SORTIR EL DIUMENGE 28 D’AGOST

COM ÉS DÉU?
Quina imatge de Déu tens? Segons la imatge de Déu que tinguem ens relacionarem amb Ell d'una forma o una altra. Hi ha
vegades que ens imaginem un Déu diferent del cristià, que castiga, jutja, exigeix… El nostre Déu és Pare, amor, un Déu que
es preocupa per nosaltres i ens convida que el tinguem present
en la nostra vida. Un Déu que demana que el seguim en el dia
a dia.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Pere Feixas Figueras, de 91 anys
Pilar Geladó Coll, de 92 anys
Francesc Crous Grabuleda, de 87 anys
Maria Rosa Planella Serra, de 70 anys
Juan Carreño Calle, de 87 anys
Pere Orri Colomer, de 86 anys

En les misses del 15 al 21 d’agost de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

8v

Intenció Particular; Pere Frigoler (Aniv.);Maria Cos Dillet;
Joaquim Tarafa José i Carme Riera Pujol; Gna. Assumpció;
Lluís Busquets Ventura; Joan Busquets Noguer i
Maria Noguer Surroca; Sebastià Rigau Abril;
Joaquima Pararols Quintana.

12

Maria Hereu Avellana; Maria, Carme, Montserrat, Quimeta i Rosita Sarquella G.; Maria Colomer Butiñà; Anna M.
Colomer S.; Maria Ferrer i Maria Martínez; Montserrat
Lavall i Enriqueta Pujiula; Maria Pagès Nadal;
Maria Busquets Nierga; Maria Reixach Vilà.

8 v.

Pepita Catany i Família

Dimarts

8v

Dimecres

Dilluns

11 m.

Comunitat Parroquial

Pere Abellí Vilà; Família Butiñà;
Miguel Arredondo Muñoz

7 t.

Josep Coll Estany

8v

Francisqueta Ramió i Jaume Molas;
Pere Grivé Teixidor (Aniv.) i Joaquim Grivé Busquets

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Hna. Lídia Cuellar (Religiosa Filla de S. Josep)

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;

12

Comunitat Parroquial

11 m.

Comunitat Parroquial

8 v.

Comunitat Parroquial

Diumenge

En les misses del 22 al 28 d’agost de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Tots els difunts; Pere Baus Font i Família

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Les Ànimes

7 t.

Rosa Maria Baig

Dimecres

8v

Pere Sabadell i Josefina Palmada

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Les Ànimes

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Comunitat Parroquial

7 t.

Comunitat Parroquial

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;

12

Amadeu Heras (Aniv.)

11 m.

Pere Pagès i Jovita Heras

8 v.

Comunitat Parroquial

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

