
Diumenge passat les lectures  ens recordaven com havia de ser la nostra pregària: des de la fe, 

constant, permanent  i evitar caure en el desànim. Avui Jesús ens vol explicar quina és l’actitud 

adequada per la pregària. Com ens hem de situar davant Déu en el moment de pregar. La paràbola 

de l’Evangeli ens presenta dos personatges amb actituds contraposades, però que poden expressar 

la nostra manera de pensar i de fer. Per entendre millor la paràbola donem un cop d’ull als perso-

natges: FARISEU; eren piadosos, cercaven la voluntat de Déu. Pensaven que la puresa era molt im-

portant, per això es mantenien allunyats dels pecadors. PUBLICÀ: era qui cobrava els impostos de 

Roma, eren menystinguts, amb fama de ser poc honrats.  

L’actitud del fariseu:  Es posa davant de Déu, detallant  tot el que fa: dejuna i dona el 10% dels 

seus ingressos. No està malament! Però a Déu no li agrada. Per què? Perquè el fariseu es pensa que 

se salva pels seus propis mèrits. Creu que té dret a la salvació. Considera a Déu com una espècie de 

comptable que controla tot el que fem per premiar-nos o castigar-nos. Si analitzem la nostra ma-

nera de pensar i d’actuar ens adonarem que tots nosaltres tenim certes pinzellades i certes actituds 

semblants a les del fariseu. 

Mirem l’actitud del publicà, aquell que als ulls de la societat era el dolent de la història. El publi-

cà no presenta credencials  dels seus honors. El seu comportament havà estat força impresentable 

i així ho reconeix davant de Déu. I Déu, segons ens vol ensenyar Jesús, de quin comporta ment es-

tà més content?  Fixem-nos que tant el fariseu com el publicà eren pecadors i limitats. Però quina 

és la diferència entre els dos? El publica reconeix la seva falta i el fariseu no.  Aquest darrer només 

es mira  a ell, menyspreant a l’altre. El publicà es fixa en Déu, ple de bondat i de misericòrdia, que 

sempre obra els braços a tothom. La pregària del fariseu  surt del seu orgull pel bé que ha fet. La 

pregària del publicà surt del pecador penedit, que se sent estimat per Déu. 

Sant Pau a la segona lectura ens deia: “Ja ha arribat el moment de desfer les amarres i  deixar  el 

port. Després de lluitar en aquest noble combat i acabada la cursa, em mantinc fidel.”  Aquestes pa-

raules em fan pensar en tants missioners, homes i dones, que arreu del món fan com Sant Pau, 

lluiten per escampar el missatge de Jesús a tothom. Avui, diada del Domund, recordem els missio-

ners, preguem per ells i per la seva tasca i col·laborem amb les seves necessitats.   
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23 d’octubre de 2022 

AVUI,DIA DEL DOMUND,  

LA COL·LECTA ES DESTINA A LES MISSIONS 

VOLS SER FELIÇ? 

"Pots tenir defectes, estar ansiós i viure enutjat de 

vegades, però no oblidis que la teva vida és l'em-

presa més gran del món. Només tu pots evitar que 

se'n vagi en orris. Molts t'aprecien, admiren i esti-

men. Si pensaves que ser feliç  és no tenir un cel 

sense tempesta, un camí sense accidents, treballar 

sense cansament, relacions sense desenganys, es-

taves equivocat. 

Ser feliç no és només gaudir del somriure, sinó 

també reflexionar sobre la tristesa. No és només 

celebrar els èxits, sinó aprendre lliçons dels fracas-

sos. No és només sentir-se feliç amb els aplaudi-

ments, sinó ser feliç a l'anonimat. 

La vida val la pena viure-la, malgrat tots els desafiaments, malentesos, períodes de crisi.  Ser 

feliç no és un destí del destí, sinó un èxit per a qui aconsegueix viatjar dins seu.  Ser feliç és 

deixar de sentir-se víctima dels problemes i convertir-se en l'autor de la pròpia història; traves-

ses deserts fora de tu, però aconsegueixes trobar un oasi al fons de la teva ànima. 

Ser feliç és donar gràcies per cada matí, pel miracle de la vida.  Ser feliç és no tenir por dels 

teus propis sentiments.  És saber parlar de tu.  És tenir el coratge d'escoltar un “no”.  És sentir

-se segur en rebre una crítica, encara que sigui injusta.  És besar els nens, amanyagar els pa-

res, viure moments poètics amb els amics, fins i tot quan ens fan mal. 

Ser feliç és deixar viure la criatura que viu dins cadascú de nosaltres, lliure, feliç i senzilla.  És 

tenir la maduresa per poder dir: “M'he equivocat”.  És tenir el valor de dir: “perdó”.  Significa te-

nir la sensibilitat per dir: “Et necessito”.  Significa tenir la capacitat de dir “t'estimo”. 

Que la teva vida es converteixi en un jardí d'oportunitats per ser feliç... 

Que la teva primavera sigui amant de la joia.  Que siguis un amant de la saviesa als teus hi-

verns. 

I quan t'equivoquis, comença de nou des del principi.  Només aleshores t'apassionarà la vi-

da.  Descobriràs que ser feliç no és tenir una vida perfecta. Però l'ús de les llàgrimes és per re-

gar la tolerància.  Utilitza les pèrdues per entrenar la paciència.  Usa errors per esculpir la sere-

nitat.  Fes servir el dolor per polir el plaer.  Fes servir obstacles per obrir finestres d'in-

tel·ligència. 

Mai et rendeixis... Mai et rendeixis amb les persones que t'estimen.  Mai no renunciïs a la felici-

tat, perquè la vida és un espectacle increïble”. 

 Papa Francesc,  
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En les misses del 24 al 30 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’Eu-

caristia. A migdia: dinar 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 trans-

port 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. Cristòfol d’Usall. Es deixaran els vehicles i es començarà la ca-

minada 

 

HAN CELEBRAT EL  CASAMENT 
Galo César Freire Solís  amb 
Sonnia Magdalena  Rodas Guerrero 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Maria Caamaño Brenilla, de 97 anys 
Francesc Mayolas Gallostra, de 80 anys 
Maria Carme Pujol Geli, de 54 anys 

Dilluns 8 v Tots el difunts; 7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Consol Pujolràs; Joaquim Serrat Vilà (Aniv.) 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Difunts Ribas;  Francesc Montaguiit Collboni 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Difunts Ribas;  7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Difunts Ribas;  7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v 
Mn. Narcís Costabella;  Narcisa Tarafa José 

Josep Güell i Maria Casademont; Jesús Güell 
 7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;    

11 m. 
Ventura Roura (Aniv.);  

Pere Pagès i Jovita Heras 
12 Pepita Castany i difunt de la família 

8 v. Narcís Font; Narcís Pons, Rosa Banal i Família 

DIMARTS; a 2/4 de 9 del vespre, al despatx Parroquial, estudi 
d’Evangeli amb el grups dels catequistes.  
DIVENDRES: A Sant Pere als locals de CÀRITAS: Jornada 
de portes obertes i Castanyada, oberta per tothom, de 5 a 7 de 
la tarda. 
DIUMENGE, 30 D’OCTUBRE: Festa de l’Aparicio de la Ma-
re de Déu, al Santuari del COLLELL.  A les 12 hi haurà la mis-
sa solemne cantada i a la  una, sardanes al Prat de l’Església. 


