DIUMENGE 26 DURANT L’ANY “C”: 25 de setembre de 2022

Bucarest: Palau del Parlament

A l’Evangeli Jesús ens explica el lloc que han d’ocupar els béns materials i les riqueses en les persones que el vulguin seguir. Diumenge passat Jesús era taxatiu: “No podeu servir a Déu i al diner”. Avui
la primera lectura del Profeta Amós i l’Evangeli continuen aprofundint el tema de diumenge passat.
La paràbola que Jesús ens conta a l’Evangeli és ben il·lustrativa i contundent. Mentre un dels personatges viu en luxes de tota mena, l’altre, que es diu Llàtzer, és un pobre miserable, que seu al portal
de la casa del ric. El més greu dels dos personatges no és que tinguin més o menys riqueses. El més
greu és la indiferència que té el ric davant del pobre Llàtzer, a qui té ben a prop. No és només el tema d’una almoina fàcil per apaivagar males consciències. És la duresa de cor que el diner pot provocar en el ric i que fa que no s’adoni de la pobresa de l’entorn. Ric i Llàtzer viuen un al costat de l’altre,
però el ric mai s’ha interessat per la salut o la misèria del pobre.
A la paràbola, quan el ric ha mort, dirigint-se a Abraham li demana que avisi als seus familiars perquè no els passi el mateix que a ell. Abraham li respon: “Ja tenen a Moisès i els profetes, que els escoltin”. Això ens fa pensar que nosaltres escoltem cada diumenge la paraula de Déu i l’acollim dient: “us
lloem, Senyor”. Com escoltem la Paraula de Déu cada diumenge? Quin ressò té en la meva vida de
cada dia la paraula de Déu que hem escoltat? Si no escoltem a Jesús, si no aprofundim i vivim el seu
missatge ens podran dir: ”Ja tenen a Jesús i el seu Evangeli, que l’escoltin!”.
El missatge d’aquesta paràbola està en consonància amb altres textos de l’Evangeli. Recordem el
bon samarità compadint-se del caigut i necessitat, el bon pastor que va a cercar l’ovella perduda, el
pare que abraça el fill que ha marxat de casa i s’ho ha malgastat tot. També el cant de Maria, el Magnificat, ens diu: “omple de béns els pobres i els rics se’n tornen sense res” . La indiferència i la despreocupació separa i crea abismes. L’estimació i el perdó són font de proximitat.
Que aquesta EUCARISTIA ens ajudi a entendre que el fet de donar mai ens empobreix, sinó que
sempre ens enriqueix, i això ens permetrà obrir-nos als altres i a centrar-nos al servei dels més necessitats.

25 de setembre de 2022
DIFICULTATS EN EL SEGUIMENT
Ningú va dir que fos fàcil. Ningú va prometre un
camí de roses, un sentiment sempre de festa, la
convicció sense osques, o una fe generosa. Només
una pregunta, «podeu beure el meu calze?» com
la que va fer Jesús als germans Zebedeu quan
aquests caminaven més pendents dels primers
llocs que de les conseqüències de l'evangeli en la
seva vida. I continua sent difícil, també avui. Potser les dificultats són unes altres, els reptes d’un
altre estil, les condicions diferents de les d'altres
èpoques. Però la veritat és que seguir a Jesús,
reconèixer-se creient avui, intentar viure en conseqüència... tot això té els seus costos i els seus
reptes.
Convé reflexionar-hi. Avui hi ha molts motius que
fan que a molta gent, això de viure la fe els resulti
molt costerut. Motius que porten a una deserció
més o menys constant i més o menys silenciosa,
dels qui pensen que es viu millor sense Déu, sense Església, sense evangeli.
Pastoralsj

PREGÀRIA DEL CAPVESPRE
Mans que cuiden, brises que acaricien
Passejant pels carrers de la meva ciutat en caure la tarda
em vaig adonant de quina manera
has estat present avui i hi contioonues estant
fins que la son s'apoderi de mi.
Viure així és un regal. Tot ho canvia.
Perquè en tot i tots veig el teu rostre i la teva crida.
El teu crit i la teva carícia. Gràcies, Senyor, per cuidar-me
amb les teves mans que treballen per mi cada dia.
Com has fet avui per mi!
les teves mans, mans fermes i desgastades,
però que em sostenen amb força, tendresa i confiança,
em fan sentir en pau.
Gràcies per haver-me acaronat avui
a través de l’oreig que m'arribava pels carrers,
quan més em costa arriscar
per alguna cosa que em suposava un repte.
Aquí hi ets. Només tu.
Convidant-me a ser mans i ser carícia per als altres.
Cristina Culiáñez

Curs 2022-2023
INICI DE LA CATEQUESI
La setmana del 3 al 8 d’octubre
CALENDARI MISSA FAMILIAR
A Santa Maria, a 2/4 de 7 del vespre
Mes
OCTUBRE

Dia
15

NOVEMBRE

19

DESEMBRE

17

GENER

21

FEBRER

25

MARÇ

18

ABRIL

15

MAIG

20 final

Dijous: REUNIÓ DEL CONSELL PARROQUIAL
A 2/4 de 9 del vespre, als locals de Santa Maria es reunirà
el Consell Pastoral de les Parròquies de Banyoles. Serà la
primera reunió d'aquest curs i es prepararà, sobretot, el dia
de la Parròquia, previst pel dissabte 5 de novembre..

SALM 92
És bo de lloar l'Altíssim,
de cantar al vostre nom, Senyor,
de proclamar al matí el vostre amor,
i de nit la vostra fidelitat,
amb l'arpa de deu cordes i la lira,
als acords d'interludis de cítara.
Senyor, quin goig que em donen
les vostres gestes!
Aclamo l'obra de les vostre mans!
Senyor, que en són, de grans,
les vostres obres, els vostres
designis, que en són, de profunds!
Els ignorants els desconeixen,
els insensats no els comprenen.
Ni que els injustos creixin com l'herba,
ni que arribin a florir els amics de males arts,
acabaran destruïts per sempre més.
Però Vós, Senyor, sou excels per sempre!

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Dolors Fulladosa Juanola, de 94 anys
Ramona Garrido Cabrera, de 80 anys

BITLLET DE BANC
Un dia, un jove professor va provocar
un gran escàndol quan va mostrar als
seus alumnes un bitllet de 500 euros,
totalment nou.
- «Qui el vol?». Evidentment, tots el
volien. El va doblegar per la meitat.
- «I ara, ¿qui el vol?». Evidentment, tothom. El va doblegar en vuit plecs.
- «Hi ha algú que el vulgui?». Tots. El
va desplegar i el va ben arrugar fins
que el va convertir en una bola com les
que llencem a la paperera.
- «I ara, el vol algú, aquest bitllet?».
S'aixecaren totes les mans.
Aleshores, el va deixar caure a terra, el
va trepitjar i el va reduir a un paperot
arrugat i brut.
- «Encara hi ha algú que el vulgui?».
Tots els alumnes van dir que el volien.
- «Per què voleu aquest bitllet, si és fastigós, està arrugat i doblegat...?» .
- «Perquè, tot i així, encara conserva tot
el valor», li respongueren.

En les misses del 26 de setembre al 2 d’octubre de 2022 pregarem per:
A Santa Maria
A Sant Pere
Dilluns

8v

Hna Lilia, RFSJ; Tots el difunts;

7 t.

Ànimes

Dimarts

8v

Josep Pinatella

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Pere Brugada i Marina Clotas

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Miquel Bustins i Carme Roura

7 t.

Ànimes

Divendres

8v

Pepita Castany i difunts de la família

7 t.

Ànimes

Dissabte

8v

En acció de gràcies; Miquel Feliu i Llúcia Torrent

7 t.

Família Costabella Jordà

10 m.

Intenció Particular;

12

En acció de gràcies; Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba;
Miquel Rustullet Culubret; Miquel Batlle Sarquella,
Miquel Hugas S., Miquel Hurtós Mitjà.

11 m.

Pere Pagès i Jovita Heras

8 v.

Victòria Ciurana i Frederic Corominas

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

