
Les lectures que cada festa escoltem a la Missa ens van donant unes pistes de com ha de ser el 

nostre comportament com a seguidors de Jesús.  Fa diumenges que Jesús ens recordava la necessi-

tat de la fe. Diumenge passat hi insistia, tot afegint-hi l’actitud d’agraïment que tots hauríem de 

tenir.  Avui, de passada, torna a recordar-nos el tema de la fe i aprofundeix en la necessitat de la 

pregària. Pregar és posar-se davant Déu, perquè sigui Ell qui ens ajudi a acceptar i comprendre el 

que som i el que hauríem de ser. És l’actitud del pagès quan S. Joan M. Vianney li pregunta què hi 

fa allà a l’església, davant el sagrari. El pagès li explica: em poso davant de Jesús, Ell em mira i jo el 

miro a Ell. Això seria la pregària posar-nos davant Déu, contemplant i deixant-nos mirar per Déu.  

En aquests estar davant Déu podem mirar-lo, lloar-lo, agrair el que som i tenim; podem explicar

-li el que fem i podem demanar el que creiem necessitar. No preguem perquè Déu escolti les nos-

tres necessitats, demanem i preguem perquè és una ocasió per aprofundir en el que realment som. 

Fixem-nos en  el testimoni que ens ha contat la primera lectura, del llibre de l’Èxode, i que després 

Jesús ha reiterat en l’Evangeli. Com ha de ser la nostra pregària, aquest posar-nos davant Déu?  Ha 

de ser constant, tossuda, permanent i sense desanimar-se mai. Del que sí n’hem d’estar segurs, és 

que sempre serem escoltats per Déu. 

Sant Pau, a la segona lectura, anima al seu deixeble Timoteu, a ser perseverant en el seguiment 

de Jesús. Li fa una reflexió ben interessant sobre el paper de la Sagrada Escriptura, la Bíblia, en la 

vida cristiana. Li diu que l’Escriptura és inspirada per Déu (per això al final de cada lectura diem 

sempre PARAULA DE DÉU). Ens recorda Pau que l’Escriptura és útil per ensenyar, convèncer, cor-

regir i educar en el bé. Pau encara recomana a Timoteu que proclami la paraula de l’Evangeli, que 

insisteixi en tot moment, tant si és oportú com si no ho és, que reprengui i animi. El que Pau va 

escriure a Timoteu, avui ens ho diu a cadascú de nosaltres.   

Que aquesta Eucaristia ens ajudi a estimar, valorar i conèixer millor la Paraula de Déu. I que la 

nostra pregària, avui i sempre, sigui permanent, constant i que mai caiguem en el desànim.  
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16 d’octubre de 2022 

FESTA DE SANT MARTIRIÀ: DISSABTE, dia 22 

La festa del patró de Banyoles, Sant Martirià, la cele-

brarem el  dissabte vinent. Pel que fa a les celebraci-

ons religioses, es preveu la celebració de l’OFICI SO-

LEMNE, a l'església de Sant Esteve del MONESTIR, a 

les 11 del matí. Presidirà l'Eucaristia i predicarà Mn. 

Jordi Font, rector de Fontcoberta i de moltes parrò-

quies més, rector del Seminari i professor de la fa-

cultat de Teologia de Catalunya. Els Cants aniran a 

càrrec de La Coral “LES VEUS DE L’ESTANY”. 

Acabada la missa es podran venerar les relíquies de 

Sant Martirià que durant la missa estaran exposa-

des dins l’arqueta de Banyoles. 

El dissabte al vespre, a la missa de les 8, a la parròquia de Santa Maria es pregarà pels 

difunts de Banyoles i comarca. 

Pregària del DOMUND 2022 
Veniu, Esperit Sant, feu-nos moure! 

Doneu-nos la vostra força i la vostra 

inspiració per a sortir del terreny 

conegut i anar més lluny, més enllà, 

fins al confí de la terra! 

Porteu-nos a redescobrir l'alegria de 

la fe compartida, comunicada amb les 

obres senzilles i amb la paraula justa 

que Vós ens doneu en el moment 

precís i en la manera apropiada. 

Continueu movent als missioners, i 

feu-nos moure també a nosaltres a 

anar més enllà amb la nostra oració i 

amb la nostra caritat. Feu-nos viure 

la missió per ser el que realment 

som: testimonis de Crist i del seu 

amor. Amén. 

DIUMENGE VINENT,  

DIA DEL DOMUND, LA COL·LECTA 

ES DESTINARÀ A LES MISSIONS 

EL FERRO REBELD 

-Aconseguiré modelar-te! -deia la 

destral a un tros de ferro, mentre 

descarregava tota la seva força da-

munt seu. 

Però, a cada cop que hi feia, se 

n'anava oscant el tall, que ben avi-

at esdevingué inservible. 

-Ja me n'encarregaré jo d'aquesta 

feina", afirmà el xerrac, mentre 

clavava les dents en el tros de me-

tall, però amb el mateix resultat 

que l'eina anterior. Enmig d'aquest 

desconcert, aparegué una petita 

flama que els interrompé: 

-M'ho deixeu provar a mi?  

Les dues eines se la miraren amb 

incredulitat i esclafiren a riure. 

Ella no s'immutà i cobrí el tros de 

ferro amb el seu cos petit i fràgil. 

L'abraçà una vegada i una altra 

fins que aconseguí modelar-lo! 
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En les misses del 17 al 23 d’octubre  de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

PARRÒQUIES DE  BANYOLES:  

Inici de Curs – Dia de la Parròquia  

El dissabte, 5 de novembre, a la rectoria de Centenys es 

preveu fer l’inici de Curs i el dia de la parròquia.  

Al matí, a les 11, es presentarà la jornada, seguit de treball 

de grups, resum i celebració de l’Eucaristia. A migdia: di-

nar de germanor. 

A la tarda: Castanyada compartida amb els/les catequistes 

i les famílies dels nens i les nenes de catequesi.   

PER CONCRETAR: 

1. Qui vulgui quedar-se a dinar cal que s’apunti abans del 

30 d’octubre, al despatx parroquial. El dinar consistirà 

en: pica-pica, amanida, arròs, postres i cafè. El preu per 

persona és de 15 Euros, que s’abonaran el mateix dia. 

2. Per anar a Centenys cadascú hi anirà pels seus propis 

mitjans. Qui tingui dificultats de transport que ho digui 

i buscarem solució.  

3. Hi ha la possibilitat de fer una caminada (recorregut 

aproximat de 5 quilòmetres) visitants indrets que poden 

interessar.  Aquests caminaires sortiran, en cotxe,  de la 

plaça de Correus a 2/4 de 10 i a 3/4 de 10 per S. Cristò-

fol d’Usall. Es deixaran els vehicles i es començarà la 

caminada 

 

HA MORT I HEM PREGAT PER 
Lluís Jou Sarola, de 85 anys 

Dilluns 8 v 
Àngela Serra; Francisqueta Ramió i Jaume Molas;  

Tots el difunts; 
7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Difunts Blanch Busquet 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Difunts Teixidor Agustí 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Maria del Tura Casademont 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Difunts Ribas; Antonio Sanpedro Varela (Aniv.) 7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Difunts de Banyoles i Comarca  7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;    

11 m. 
Martirià Comalat;  

Consol Pujolràs Bosch 
12 Lluís Armadà Sucarrats; Victòria Xargay;  

8 v. Maria Comalada Arbussà (Aniv.) 

 SALM 121  

Càntic per al pelegrinatge. 

Alço els ulls a les muntanyes: 

d'on em vindrà l'ajuda? 

L'ajuda em vindrà del Senyor, 

que ha fet el cel i la terra. 

Que no deixi relliscar el teu peu 

ni s'adormi el qui et guarda. 

El guardià d'Israel mai no s'adorm, 

sempre vigila. 

El Senyor et guarda,  

el Senyor t'empara 

al teu costat mateix. 

De dia el sol no et farà mal 

ni la lluna de nit. 

El Senyor et guarda  

de tota desgràcia, 

et guarda la vida. 

El Senyor guarda tots els teus passos 

ara i per tots els segles. 

FE I LLUM, INICICI DE CURS. 

Després d’una interrupció de 3 anys, degut a la pandèmia, AVUI  

es comença el present curs, a  Santa Maria a les 5 de la tarda. 


