
Jesús en l’Evangeli  d’avui assisteix a un banquet i aprofita l’avinentesa per fer les seves reflexions, 

donar-nos el seu missatge. Explica als seus seguidors com s’ha d’actuar a l’hora de situar-se a la taula 

i què cal fer a l’hora de triar els convidats. Jesús no pretén pas donar-nos lliçons d’urbanitat o d’edu-

cació. Aquesta invitació que li fan Jesús l’aprofita per parlar del banquet del Regne. I aquest ensenya-

ment de Jesús serveix també per detallar quin ha de ser l’estil de vida que ha de regnar en la comuni-

tat cristiana. Jesús dona instruccions sobre temes de la vida de cada dia i al final fa unes recomanaci-

ons que van molt més enllà de la simple educació. Per entrar al banquet del Regne cal fer com Jesús: 

“quan algú et convida a un dinar, no et posis al primer lloc”.  I “Quan fas un dinar no hi cridis els teus 

amics... crida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs.” Aquesta és la manera de fer del Pare del cel, aquesta 

és la manera d’actuar de Jesús.  

En aquesta imatge de l’Evangeli, tant en el nivell humà com en el nivell del Regne de Déu, hi po-

dem destacar tres aspectes que ens poden ser un bon exemple a imitar. El fer de compartir, l’acolli-

ment i la gratuïtat. Compartir amb tothom, acollir a tothom i des de la gratuïtat, sense esperar res a 

canvi. Aquesta és la manera de fer de Déu i hauria de ser també la nostra. 

Les dues ensenyances de Jesús (la de posar-se al darrer lloc i la de convidar-hi a tothom) l’església 

les ha recollit curosament en les celebracions de l’Eucaristia. La Missa és un àpat ofert a tothom, que 

més que un àpat de la terra és un àpat del cel. En cada església local, d’arreu del món,  els diumenges, 

els batejats reviuen el sacrifici de Crist, posant-se al darrer lloc. La missa no és pas sols una reunió 

d’amics sinó que està oberta a tothom. I aquests dies d’estiu, més que mai, en fem l’experiència. Els 

convidats poden refusar la invitació, però nosaltres mai ens hem de cansar de convidar. Nosaltres 

sempre guardem en el sagrari, partícules consagrades per tots els convidats. L’eucaristia no és pas 

propietat dels que la celebren. És tota la humanitat a qui l’església ofereix “el pa de cada dia”, tal com 

diem en el Pare Nostre.  

Sentim-nos convidats a aquesta Eucaristia que és imatge del Banquet del regne. Agraïm l’acolli-

ment i la gratuïtat que ens ofereix Jesús en cada missa. Que aquesta Eucaristia ens ajudi a ser humils 

i senzills, a l’estil de Jesús.  
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28 d’agost de 2022 
PER QUÈ INSCRIURE AL MEU FILL A LA CATEQUESI? 

El catequisme s'ofereix als nens i a les nenes a partir de set  anys. És 

un pas que construeix l'home, que inicia la vida amb Jesucrist, que 

ajuda a descobrir Déu i estimar-lo. 

Inscriure el seu fill o la seva filla a la catequesi, és permetre-li trobar 

Jesús i descobrir que és estimat per Déu. És també donar-li ele-

ments de reflexió sobre qüestions que es planteja sobre ell mateix, 

sobre el món i sobre Déu. 

La catequesi presenta la fe de l'Església, la seva coherència, la seva 

intel·ligència, la seva dinàmica perquè cadascun pugui expressar la 

seva pròpia fe cristiana amb paraules i actes. És el compromís pro-

gressiu d'una persona que camina amb Déu i el seu proïsme. 

Es tracta d'aprendre d'alguna manera caminar amb Crist, d'apren-

dre a meravellar-se de tot el que representa per a la nostra existèn-

cia, avui com sempre; es tracta de saber acollir l'amor de Déu a tra-

vés de tots els signes que ens dona d'ell mateix; es tracta de ser in-

serit en una comunitat cristiana i de descobrir, en ella i per ella, la 

novetat de l'Evangeli. Això és el que vol ser la catequesi, això és el 

que s’ofereix als infants. No es va a catequesi com es va a  música o 

a dansa. La música, la dansa i moltes altres coses enriqueixen el nen i la nena en la seva manera de 

viure, però no li fan descobrir el sentit profund de la seva vida, no l'eduquen en la seva llibertat espi-

ritual. I això és el que molts noten avui com una mancança fonamental.  

PREGUNTES SOBRE LA CATEQUESI 
· A quina edat poden començar la catequesi? A Partir de set anys, segon de primària. 

· Quins horaris hi ha? 

Primer curs de iniciació:  

- el dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 6  a Santa Maria - el dissabte de 10 a 11 a Sant Pere 

Segon curs de iniciació: 

- els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 a Santa Maria - el dissabte de 10 a 11 a S. Pere 

Seguiment (els que ja han fet la primera comunió): mateix horari que Iniciació 

Professió de Fe i Confirmació . el divendres de 8 a 9 del vespre, a Santa Maria. 

· Quan i on cal inscriure’s? 

- A Santa Maria, del 19 al 23 de setembre, de 5 a 7 de la tarda. 

- A Sant Pere el 22 de setembre de 5 a 7 de la tarda 

· I Quin dia comença la catequesi? La setmana del 3 al 8 de setembre 
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En les misses del 29 d’agost 22 al   4 de setembre de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HNA REBUT EL BAPTISME: 
William Carmelo Jaques 
Rita Albertí Ortiz 
 
HAN CELEBRAT EL SEU CASAMENT 
Jordi Van-Leeuwen Bernat amb 
 Laura Casademont Juanola 
 
HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Sabina Masó Borrell,  de 92 anys 
Carme Pararols Serrat, de 91 anys 
Blanca Ramona Cartagena, de 59 anys 

Dilluns 8 v Tots els difunts; Teresa García   7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Pepita Castany i difunts de la seva família 7 t. Rosa Maria Baig  

Dimecres 8 v Mn. Ramon Oller; Ramon   7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Comunitat Parroquial 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v 
Miquel Bustins i Carme Roura (Aniv.);  

Joan Llinàs i Àngela Bosch 
 7 t. Família Costabella Casadevall 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;  Sebastià Rigau Pararols  

11 m. Comunitat Parroquial  12 
Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Cinta i Assumpció 

Gimbermat Coll; Núria Planellas Clotas 

8 v. Comunitat Parroquial  

S’ACABA L’ESTIU: 

Quan el mes d’agost declina ja es comença a ensumar el 
retorn a la normalitat. Les vacances, pels estudiants, ja 
estan a les últimes. Són dies per anar preparant el curs.  
vinent. En l’àmbit de parròquia també ben aviat s’aniran 
reprenent les activitats. Pel que fa a la Catequesi en 
aquest mateix full hi ha informació. En trobareu més a  
 

https://www.parroquiesbanyoles.org/attachments/
article/66/HORARI%20CATEQUESI.pdf  

LA RATERA 

Un ratolí, mirant pel forat d'una paret, observava com un pagès parava una ratera. 

Se n'anà corrents cap al pati de la granja per advertir tothom:  

-Hi ha una ratera a casa...! La gallina aixecà el cap i digué:  

-Es un problema per a vostè, però per a mi, no. 

El ratolí corregué cap al xai, que li respongué: 

-Perdoni, jo no hi puc fer res.  

El ratolí se n'anà a trobar la vaca i aquesta li digué:  

-No és cap perill per a mi.  

Aquella nit es va sentir un gran terrabastall. La ratera havia atrapat una cobra. La page-

sa hi corregué, però la cobra la va mossegar. La febre li pujà. Per a algú amb febre, no hi 

res millor que un bon caldo! El seu marit, amb un ganivet esmolat, va anar a buscar la 

gallina. Les amistats van anar visitar-la. Per alimentar-los, el pagès matà el xai. I la dona 

acabà morint. Llavors, el seu home vengué la vaca a l'escorxador per pagar l'enterrament. 


