A la Basílica de la Nativitat a Natzaret

De fa uns diumenges que Jesús, a l’Evangeli, ens ha anat instruint i explicant com volia que actuessin i visquessin els seus seguidors, quines coses creia essencials pels seus deixebles. Les lectures d’avui, totes tres, ens mostren com Déu ens estima i sempre cerca allò que està perdut. Primera lectura:
Israel acaba de fer un pacte amb Déu, una aliança que tot seguit trenca. Malgrat això, Déu el perdona, ja que continua estimant-lo. La segona lectura: “jo que primer blasfemava... Déu s’apiadà de mi”. I
Finalment l’Evangeli, tres paràboles: el pastor que troba l’ovella esgarriada, la dona que troba la moneda perduda i el pare que recuperar el fill que ha marxat de casa. Els tres ho celebren i fan festa.
Del text de l’Evangeli accentuar alguns aspectes per la reflexió:
Déu actua amb compassió i gratuïtat. Viure aquesta gratuïtat és font de joia i d’alegria.
El fill gran de la paràbola demana explicacions al seu pare. I més que explicacions el que li calia a ell era implicació. No se sentia com a fill, no havia descobert l’amor del seu pare.
La màxima expressió de la misericòrdia és el perdó. Perdó que és com la goma d’esborrar que
ens permet corregir i intentar-ho de nou.
Una bona imatge de Déu ens la dona el pare de la paràbola, que cada dia espera el retorn del
seu fill i se li commouen les entranyes quan veu de lluny que el fill retorna a casa.
L’alegria de la troballa, la joia de retorn necessita ser celebrat i ser compartit. En els tres casos (ovella, moneda i fill) acaba amb una festa de celebració compartida.
Partint de la paràbola del fill que torna ens podem preguntar: Volem acceptar a Déu com a
Pare? O preferim pensar que som nosaltres els qui ens salvem per les coses que fem? Volem
entrar al banquet, participar en la festa i alegrar-nos? O ens estimem més quedar-nos fora
com va fer el fill gran?
Avui, en aquesta celebració agraïm a Déu el seu amor, el seu perdó i la seva misericòrdia. Fem-ne
festa i celebrem-ho amb tots els cristians d’arreu del món.
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QUÈ FAN A LA CATEQUESI?

A la catequesi els nens i les nenes «aprenen» a esdevenir creients. La fe no és,
per descomptat, un saber teòric que s’avalua com a l’escola! És una manera de
viure amb Jesucrist. Els infants s’obren a una relació amb Déu i amb els homes.
A la catequesi l’infant descobreix progressivament una relació amb Déu que
s’arrela en l’Església. D’aquesta manera pot comprendre el que és viure els sagraments, i d’apropar-se a la Paraula de Déu. Descobreix així els continguts
d’una fe viva que dóna sentit a la seva vida.
Com que hi ha diferents maneres de conèixer millor a Jesús, la catequesi ofereix diversos mitjans: Els nens poden llegir un text de l’Evangeli i il·lustrar-lo,
per exemple, o bé utilitzar les noves tecnologies, descobrir un episodi de la Bíblia mitjançant el joc el teatre, anar a veure una exposició, visitar una església,
o descobrir junts la història de la vida d’un sant.
La catequesi també permet als nens i a les nenes trobar-se amb altres creients.
És una oportunitat perquè ells reflexionin sobre qüestions existencials que
afecten la seva vida diària. De vegades, són convidats a participar en una celebració i a resar junts. S’ofereixen
celebracions i reunions amb les famílies i amb tota la comunitat. El catequista els acompanya en els seus descobriments, els escolta, modera el debat, respon a les seves preguntes, i els inicia a l&#39;oració de l’Església.
Qui són els seus catequistes?
Els catequistes són cristians voluntaris que són cridats a un servei amb els nens i les nenes per fer-los conèixer
Jesucrist. Són creients que s’aventuren a testimoniar una paraula que els fa viure. Els catequistes es formen i es
recolzen en documents pedagògics per preparar les trobades. No van per lliure: fan el seu servei sota la responsabilitat de la parròquia, i en col·laboració amb altres catequistes, amb els sacerdots i els bisbes.
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/

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 d’octubre

CASA NOSTRA
L’Institut Secular Operàries Parroquials de Magdalena
Aulina -Casa Nostra- aquest estiu ha celebrat la IX Assemblea General Ordinària. En aquesta Assemblea, les
assembleistes han fet un treball de reflexió i revisió del
Directori i han escollit el nou Govern de l’Institut.
La Directora General de l’institut escollida el 15 d’agost,
dia de l’Assumpció de la Mare de Déu, ha estat la Magdalena Turón, nascuda a Llagostera. La Magdalena Turón, ha viscut el DONAR-SE de Magdalena Aulina.
DONAR- SE a Déu i al bé de les persones, “vivint enmig
del món a camp obert, a recer de tots els vents, sense fronteres
com no les té la caritat de Crist”.
Com a laica consagrada aquest servei i testimoniatge,
durant una bona colla d’anys, la Magdalena l’ha fet a
Banyoles, dedicant la seva vida a l’ensenyament, a l’acompanyament i a l’educació dels infants a l’escola Casa Nostra com a mestra i a l’atenció de les famílies a la
secretaria d’infantil. La parròquia també ha estat un
camp del seu apostolat.
En aquests darrers anys ha estat membre del Consell de
l’Institut en diferents càrrecs que l’han portat a viatjar a
diversos països, amb diferents cultures on està estesa la
Institució -Espanya, Itàlia, França, Puerto Rico, Paraguai, República Democràtica del Congo i Burkina Faso-.
Així doncs, l’equip de govern ha quedat de la següent
manera:
Directora General: Magdalena Turón; Vice Directora:
Pina Milana; Conselleres: Chantal Clément, Marie
Thérèse Joye i Carme Feliu -Secretària GeneralA totes, moltes felicitats per aquest nou servei a l’Institut Secular i a l’Església universal.

HA MORT I HEM PREGAT PER
Betty Yanette Díaz Osuna, de 67 anys

HOSPITALITAT DE LOURDES:
El diumenge 18 de setembre, a la rectoria de
Centenys, es farà una trobada amb els qui
participen en la peregrinació a Lourdes. Tindrà un caire festiu i a més de la revisió es
farà un dinar de germanor.
LLEGIR LA BÍBLIA EN GRUP.
De fa uns anys es feien unes trobades mensuals amb persones que volien compartir i reflexionar junts l’Evangeli del diumenge següent. Tot això es va interrompre amb la Covid. Aquest curs, a partir de l’octubre, ho tornarem a posar en marxa. Pels que hi estiguin
interessats l’horari serà el segon dimarts de
mes, acaba la missa del vespre a Santa Maria.

En les misses del 12 al 18 de setembre de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Lluís Sitjà; Tots els difunts;

7 t.

Josep Rubirola Esteva

Dimarts

8v

Família Butiñà; Soledat (Suli) Teixidor

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

En acció de gràcies

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Pepita Castany i Difunts de la família;
Dolors Giralt i Víctor Miró

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Intenció Particular

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

Francisqueta Ramió i Jaume Molas

7 t.

Martí Ros Pujol; Ramon
Coderch i Teresa Xargay

10 m.

Intenció Particular; Quim Soler Mir;
Anna Mª Saubí Gironès; Jaume Reig Vidal

12

Comunitat Parroquial

11 m.

Josep Nierga i Família

8 v.

Comunitat Parroquial

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

