
DIUMENGE 25 DURANT L’ANY “C”:  18 de setembre de 2022  

Avui, l’Evangeli i la primera lectura, ens presenten un missatge clar: quin és el lloc adequat de les 

riqueses i quin ús n’hem de fer. De fet, al llarg de tota la història i en totes les civilitzacions, es troben 

situacions de diferències socials, de pràctiques d’explotació i corrupció.  A la primera lectura Amós, 

un profeta que va viure set-cents cinquanta anys abans de Crist,  ja constatava que en el seu temps hi 

havia rics que no dubtaven a oprimir i d’abusar del pobre, perjudicant el proïsme. Avui, 2770 anys 

després, per desgràcia, ¿no continua essent ben actual la denuncia i la reflexió del profeta?. El cor i 

les pràctiques humanes no es canvien tan fàcilment!. 

Jesús a l’Evangeli  ens fa una reflexió sobre la manera com podem usar  les riqueses per tal que si-

guin profitoses per a tothom. Primera reflexió de Jesús: dels béns materials no en som propietaris, en 

som administradors, perquè quan morim ningú s’emporta res. I una segona reflexió: els bens materi-

als no són res comparats amb el bé suprem. La paràbola que Jesús ens explica ens pot desconcertar 

una mica la manera de fer de l’administrador, aquell que fa trampes. El que cal imitar d’aquest perso-

natge no és la injustícia sinó l’astúcia i la rapidesa amb què actua. L’administrador infidel va ser prou 

hàbil per guanyar-se amics que després el volguessin a casa seva. A nosaltres ens interessa el bé su-

prem que és l’amor i la vida de Déu. Hem de fer servir les nostres riqueses per guanyar-nos l’amistat 

dels amics del Senyor. I aquests són, especialment, les persones necessitades d’ajut econòmic, de 

companyia, de comprensió o d’afecte. 

Les riqueses es poden fer servir per fer el bé o per fer el mal, segons l’ús que se’n faci, les riqueses 

seran bones o dolentes. Les riqueses ens poden fer tornar dolents, avars, explotadors i egoistes o ens 

poden ajudar a fer el bé, a portar ganes de viure, il·lusió, joia i pau.  Això dependrà de com les usem. 

Totes les coses materials són caduques. Tot el que tenim i som és un regal de Déu. Allò que rebem 

des de la generositat és també perquè ho sapiguem donar amb generositat.  

Estem celebrant l’Eucaristia. Que el missatge de les lectures d’avui estovi el nostre cor  i ens ajudi 

a ser fidels administradors del que som i del que tenim. I que ho sapiguem administrar amb encert i 

generositat.  



18 de setembre de 2022 
COM PUC AJUDAR AL MEU FILL, 

 A LA MEVA FILLA 

El vostre rol de pares hi té un paper clau. Molts 

creuen que són els catequistes els que tenen el 

paper principal en l’educació religiosa del nen o 

de la nena, però en realitat, la catequesi comença 

a casa. Són els qui conviuen amb l’infant, el pare, 

la mare els principals responsables de l’educació 

de la fe dels seus fills. 

Com a pares, teniu més influència en la fe del 

vostre fill i de la vostra filla que els catequistes. 

Concretament, és pregant amb l’infant, interes-

sant-se pel que ha fet a la catequesi, i conversant 

amb ell, que podeu ajudar-lo i acompanyar-lo. El 

vostre testimoniatge de fe és molt important. És 

com un dels primers banys d’aigua. 

Pot ser una oportunitat extraordinària per a man-

tenir un diàleg molt personal amb el vostre fill 

sobre qüestions com l’amor, el sofriment, l’oració 

i la mort. L’essencial és el testimoniatge de la 

confiança en Déu, font de vida i d&#39;amor. 

I no patiu si no teniu sempre les respostes ade-

quades: buscar amb el vostre fill és ajudar-lo a 

avançar. 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-

tous-les-ages/transmettre-la-foi/catechisme/ 

 

 

Curs 2022-2023 
HORARIS DE LA CATEQUESI 

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 co-

munió): mateix horari que 2on d’Iniciació 

Professió de Fe i Confirmació : el divendres 

de 8 a 9 del vespre, a Santa Maria. 

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI 

- 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 

INICI  DE LA CATEQUESI 

 La setmana del 3 al 8 d’octubre 

PARRÒQUIA DE  SANT PERE,  

25 DE SETEMBRE 

Aquest dia, a la missa de les 11, es pregarà 

per la Sra. CONXITA SOLER PERDIGÓ, 

germana del Sr. Bisbe emèrit Carles Soler. 

La Sra. Conxita va morir a primers d’agost 

i va quedar pendent la celebració del seu 

funeral a Banyoles.   

Tothom hi queda convidat. 

Presidirà la Missa el Sr. Bisbe Carles, com 

tantes vegades havia fet  al llarg dels anys 

que ens va acompanyar a Banyoles.  

TROBADA A CENTENYS 

En aquests dos darrers anys la Covid 

no ens va permetre fer la trobada a 

Centenys , però ara tots tenim ganes 

de tornar-la fer. És la trobada de totes 

les persones de la comarca que cuiden 

de la neteja i el manteniment de les es-

glésies. Havíem arribat a ser una cin-

quantena, quin goig que fèiem!!! 

La trobada comença a les 5h de la tar-

da, amb una pregària a l’església. I se-

guidament compartim un berenar i 

una estona de conversa i gresca tots 

plegats  a la rectoria. Entorn de les 8h 

del vespre la donem per acabada i cap 

a casa. 



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  
 

En les misses del  19 al 18  de setembre de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8 v Tots els difunts;  7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Josep Estudis Busquets 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Joan Puigdevall  7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;   Joan Tarrés Carreras,  
Júlia Abella Cos; Família Ribas Vilà (Aniv.) 

11 m. Conxita Soler Perdigó 
12 Comunitat Parroquial  

8 v. Comunitat Parroquial  

HAN REBUT EL BAPTISME: 
Nicole Arenas Betancourt 
Laura Martínez Villalonga 
Guillem Cornejo Romans 

Dijous: a la rectoria de Centenys, a les cinc de la tarda, TROBADA 

de les persones que cuiden del MANTENIMENT I NETEJA DE 

LES ESGLÉSIES DE L’ARXIPRESTAT DE BANYOLES.  

Diumenge: a l'església de la parròquia de Sant Pere, a les 11, Missa 

pregant per la difunta CONXITA SOLER PERDIGÓ (a.c.s.), germa-

na del  Sr. Bisbe Carles 

LA BOTIGA DE LES LLAVORS   

Conten que un dia un jove es passejava per una 

ciutat desconeguda. De cop i volta es trobà davant 

una botiga  amb  un rètol curiós: “ la felicitat”.  

Hi va entrar i es va adonar que darrera el taulell 

els que despatxaven eren àngels. Espantat i vergo-

nyós, s’ apropa a un d’ells i li pregunta: 

- Perdó, què veneu aquí? 

- Aquí? -Respongué l’àngel- aquí hi venem de 

tot. 

-  Ah! –digué el noi mig espantat- Llavors us faré 

la comanda. Poseu-m’hi l’acabament de les 

guerres, moltes tones d’estimació entre les per-

sones, un paquet ben gros de comprensió entre 

les famílies.... 

I va continuar la llista sense quedar-se curt, fins 

que l’àngel el va tallar per dir-li: 

- Perdoni, senyor. Crec que o no m’he explicat bé 

o vostè no ho ha entès. Aquí no venem fruites, 

aquí només venem les llavors. 

PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Potser la reflexió més profunda avui 

és prendre consciència del bé comú. 

Et demanem, Senyor, 

que aguditzis la nostra mirada, 

perquè tot sovint ens sentim atrapats 

per una societat que ens sedueix i ens convenç 

a tenir una mirada egoista,  

que s'allunyi del compromís pels altres. 

Ens vols germans, compromesos  

pel bé de tots samaritans aturats en el camí  

per atendre a tantes realitats punyents  

que requereixen les nostres mans, la nostra atenció,  

la dedicació del nostre temps, 

amb el que puguem oferir: 

escolta, companyia, lluita o donació. 

D'alguna manera ens convides a no restar parats 

davant del dolor, les injustícies i la indiferència 

que és l'aliada dels que ens anul·len la dignitat  

en fer-nos oblidar que també és responsabilitat nostra  

el destí de cada persona,  propera o llunyana. 

Concedeix-nos, Senyor, amb el pa de cada dia  

la força i valentia necessàries. 
(“La missa de cada dia” Setembre 2022) 

LA FELICITAT 


