DIUMENGE 21 DURANT L’ANY “C”: 21 d’agost de 2022

Catedral de Barletta (Itàlia)

Un diumenge més l’Evangeli ens recorda que Jesús va fent camí cap a Jerusalem i en aquest
camí ens va instruint. Avui insisteix en la descripció dels trets que han de caracteritzar l’autèntic creient i a tota la comunitat cristiana. Són molts els que se salven? li pregunten a Jesús.
Aquesta mateixa pregunta ens la fem nosaltres avui. Resposta clara: qui salva és Déu!. Jesús no
respon directament a la pregunta formulada, però sí que diu que cal esforçar-se per entrar per la
porta estreta, és a dir: vivint la vida seriosament amb l’estil de l’Evangeli, amb l’estil de les
Benaurances. Per Jesús hi ha dues portes: a) una porta amb aparença d’amplitud (felicitat fàcil i
còmode, que tan sovint ens prediquen) b) la de Jesús: que de manera realista ens anima a caminar amb Ell vers el goig del regne, entrant per la porta estreta.
No ens ha de preocupar tant el nombre dels que hi entren sinó més aviat ens ha de preocupar el fet d’estar en el camí correcte i encertat, que és el camí de l’amor. Jesús ens acompanya,
ens va al davant, ens fa costat en el camí. Si nosaltres no seguim el Fill, si no ens portem com a
germans amb els companys de viatge ¿Com podrem entrar a la casa del pare comú?.
Nosaltres, els cristians, com ens presentarem davant del Senyor? Pot ser tot cofois li direm:
“menjàvem i bevíem amb vós, ensenyàveu pels nostres carrers”. Potser presentarem aquestes credencials plens d’autosuficiència, inflats de les nostres pràctiques religioses, segurs dels nostres
primers llocs. Si ho fem així, llavors, el qui capgira els nostres falsos valors ens dirà: ”No sé d’on
sou. Lluny de mi tots vosaltres que obràveu el mal”. I de totes les parts del món vindrà gent que
no el coneixien i hi podran entrar. Per què? Perquè ells hauran viscut com a germans amb tothom. La salvació és, sobretot i abans que res, qüestió d’amor.
Meravellem-nos, doncs, i donem gràcies per tot el que Jesús ens convida a compartir el seu darrer lloc de servidor, per tal de retrobar-nos amb Ell cara a cara amb Déu. Que aquesta trobada
amb Jesús, que és l’Eucaristia, ens apropi una mica més, a la manera d’actuar de Jesús.

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

