
12  i 19 de febrer de 2023 

MISSA FAMILIAR 

Dissabte, 25 de febrer,  

a Santa Maria dels Turers. 

2/4 de 7 de la tarda (18,30) 

A 3/4 de 6 hi haurà reunió de 

pares dels que, aquest any han 

de fer  la primera comunió. 

Pels nens i les nenes de  

catequesi, els seus familiars i 

tothom que vulgui 

EL GOIG DE VEURE’LS CRÉIXER 

Moltes vegades m’he fixat en la felicitat que provoca en els avis poder estar, jugar, parlar 

i enraonar amb els seus nets. És el goig de poder comprovar com els petits es van fent 

grans, i com van descobrint el món i la vida. De petits se’ls hi parla amb un to infantil 

perquè entenguin el que s’explica. De més grans, ja costa més d’entendre’s: el jovent 

parla un altre llenguatge, els interessa altres coses, tenen altres vivències que, els més 

grans no hem tingut ni imaginat. I arriba un moment que la gent gran ens quedem sen-

se les paraules adequades per poder comunicar el que sentim per ells.  

Però hi ha un llenguatge que els joves sempre l’entendran: el llenguatge d’un somriure a 

les seves gràcies, d’una atenció als seus problemes, d’una mà que s’allarga cap a les se-

ves dificultats, d’una abraçada sense preguntes. Les paraules poden haver canviat, però 

si hi ha un veritable amor, ha de prevaldre l’actitud de respecte, d’amistat, de valoració 

dels seus esforços.  

De petits ens escoltaven. Ara necessiten saber que nosaltres els escoltem, que ens esfor-

cem per entendre’ls i, si cal, els hi parlarem amb suavitat, amb dolcesa i amb molta 

pau. Els joves no volen consells, sinó exemples creïbles, experiències de felicitat ben tre-

ballada i ben reeixida. I la gent gran els hi podem donar aquest exemple de pau i sereni-

tat. Podem també donar testimoni de quina és la fe i l’esperança que no ens ha abando-

nat mai. I, així, podrem sentir el goig de veure’ls créixer, de cos i d’esperit, amb il·lusió i 

confiança.  

Mn. Josep M. Castellà  

DIUMENGE, 12 DE FEBRER COL·LECTA DESTINADA  

A   MANS UNIDES 

QUARESMA 
Comença el Dimecres de Cendra, dia 

22 de febrer. Iniciem aquest temps de 

penitència i conversió, amb el gest de 

la imposició de la cendra, gest que ens 

recorda la finitud de la vida i la neces-

sitat de conversió.  Durant la missa, 

aquell dia s’imposarà la cendra  



 

 

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

En les misses del  13 al 19 de febrer  de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v Família Brugada;  Tots els difunts;  7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Família Pujolàs Butiñà 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Pepita Castany i difunts de la seva família 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Hna. Ana Maria Ripa, F.S.J. Butiñana; 7 t Ànimes 

Divendres   7 t Ànimes 7,30 v. Francisqueta Ramió i Jaume Molas 

Dissabte 8 v Hna Sagrario Goñi F.S.J. Butiñana  7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

 

10 m.  Intenció Particular;   Josep Celrà i Josep Frigoler 

11 m. 
 

Montserrat Casals  12 Xicu Bustins (Aniv.) 

8 v. Comunitat Parroquial  

LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES 

Anar a Lourdes per primer cop significa, abans que res, descobrir aquest 

indret visitat per la Mare de Déu l’any 1858. És sentir la fe dels milers de 

peregrins que han  respost a la crida de Maria per anar “allà en processó” i 

contemplar l’esperança de tots els peregrins malalts que s’acosten als peus 

de la Gruta, tot cercant una mica de consol i -per què no?- la gràcia d’una 

guarició. Veure la caritat de tots aquells, voluntaris i hospitalers, que hi 

acudeixen posant-se al servei dels altres, significa viure el Missatge de 

Lourdes en acció.  

En una societat marcada per l’individualisme, Lourdes vol respondre-hi 

amb fraternitat. A l’èxit material, Lourdes hi vol respondre amb el preu i 

el valor de la pobresa. Al culte al cos, Lourdes hi vol respondre amb la dig-

nitat de tota vida. A la desconfiança, Lourdes hi respon amb confiança. A 

L’aïllament i a la soledat, Lourdes hi respon amb la convivència i l’alegria. 

En les misses del  20 al 26 de febrer  de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 7,30  v Família Félez Xutglà 7 t. Ànimes 

Dimarts 7,30  v Hna Alicia Gonzalvo F.S.J. Butiñana 7 t. Ànimes 

Dimecres 7,30  v Hna Sagrario Goñi F.S.J. Butiñana 7 t. Ànimes 

Dijous  7,30  v Hna Alicia Gonzalvo F.S.J. Butiñana 7 t Ànimes 

Divendres   7 t Ànimes 7,30 v. Pels difunts 

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial   7 t. 
Lourdes Olivé i  

Martirià Canadell 

Diumenge  

 

10 m.  Intenció Particular;    

11 m. 
 

Pere Pagès i Jovita Heras 12 Miquel Riera Comas i Joaquima Rovira Borrell 

8 v. Comunitat Parroquial  

HAN MORT I HEM PREGAT PER 

Flora Navarro Gurpegui, de 94 anys 

Francesc Salrà Serra, de 94 anys 

Mª Àngels Frigola Pedro, de 78 anys 

El Mensaje de Lourdes, un tesoro por descobrir 

Venir a Lourdes por primera vez significa ante todo ver y descubrir este lugar visitado por la Virgen María dieciocho veces en 1858. 

Es sentir la fe de los miles de peregrinos que respondieron a la llamada de la Virgen para «venir aquí en procesión» y observar la 

esperanza de todos los peregrinos enfermos que se acercaron a los pies de la Gruta para buscar un poco de consuelo y -por qué no- 

la gracia de una curación. Ver la caridad de todos aquellos, voluntarios y hospitalarios, que vienen a ponerse al servicio de los 

demás, significa vivir el Mensaje de Lourdes en acción.  

En Lourdes los pobres y los enfermos ocupan un lugar preferente 

En una sociedad marcada por el individualismo, Lourdes quiere responder con la fraternidad. Al éxito material, Lourdes quiere res-

ponder con el precio y el valor de la pobreza. Al culto del cuerpo, Lourdes quiere responder con la dignidad de toda vida. A la des-

confianza, Lourdes responde con confianza. Al aislamiento y la soledad, Lourdes responde con la convivencia y la alegría.  

ada día, desde hace más de 160 años, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes acoge a peregrinos de todo el mundo, especial-

mente a los más frágiles y sufrientes, para que todos puedan hacer la experiencia de la gracia de Lourdes.  


