
En aquest camí que Jesús fa cap a Jerusalem, avui l’Evangeli ens explica l’encontre amb 

Zaqueu. Aquest personatge, que era cobrador d’impostos, que era mal vist pel seu entorn, i l’Evan-

geli ens fa notar que era petit d’estatura, tenia curiositat per conèixer i trobar-se amb Jesús.  No té 

por de fer el ridícul i s’enfila a un arbre. I Jesús, quan passa per allà i veu a Zaqueu, el mira i li diu 

que s’afanyi a baixar que vol anar a casa seva. Era Zaqueu qui cercava a Jesús, o era Jesús que tenia 

ganes de trobar a Zaqueu? El diàleg entre els dos devia ser amistós i profund. Això ens ho fa pensar 

la decisió que pren Zaqueu: “dono als pobres la meitat dels meus béns i a tots els qui he defraudat, 

els restitueixo quatre vegades més”. Per Zaqueu la trobada amb Jesús suposo un capgirament de la 

seva vida, de la seva manera d’actuar. 

Què hi podem aprendre llegint aquest text? Així com Jesús volia entrar a casa de Zaqueu i seu-

re amb ell, Jesús avui també vol entrar a casa meva i seure el nostre costat. Jesús va ser una llum 

per a Zaqueu com avui ho és per tots i cadascun de nosaltres. I gràcies a aquesta  llum que és Jesús 

tots podem emprendre un nou camí. Per Zaqueu, la trobada amb Jesús va suposar, en endavant,  

una manera de fer diferent. Aquest canvi de conducta es produeix en mi quan em trobo amb Je-

sús?  Zaqueu era mal vist i menyspreat per a molta gent. Però descobreix que Jesús l’estima i això 

capgira totalment la seva perspectiva.  Ens sentim nosaltres estimats per Déu? Aquest amor de 

Déu no transforma la nostra vida?. 

Zaqueu fa una descoberta: que la misericòrdia de Déu és infinita i imprevisible. Zaqueu desco-

breix que amb la llum de Jesús la misericòrdia de Déu tapa els nostres pecats. Zaqueu ha quedat 

atrapat en el parany de la tendresa divina, troba confiança en aquell que salva i així torna a ser un 

home perdonat. El fet d’estar embolcallats per la bondat i la misericòrdia divines ho expressava 

així la primera lectura que hem escoltat:  “Justament perquè ho podeu tot us apiadeu de tothom i 

dissimuleu els pecats dels homes perquè puguin penedir-se. És que vós estimeu tot allò que existeix i 

no abomineu res d’allò que heu creat, ja que no heu fet res sense estimar-ho.” 

Com Zaqueu, obrim a Jesús el nostre cor i deixem que sigui Ell qui ens transformi i ens ajudi a ca-

minar. 

DIUMENGE 31 de durant l’any “C”  30 d’octubre 2022 

Les roques encantades 



30 d’octubre de 2022 

DIUMENGE QUE VE,  LA COL·LECTA ES DESTINA A GERMANOR 

Església S. Juan de Rabanera (Sòria) 

DIUMENGE QUE VE: 

DIA DE GERMANOR 

El dia 6 de novembre celebrem el dia de l’Església Dio-

cesana, un dia de festa i d’acció de gràcies perquè 

junts aconseguim una parròquia viva, apassionada per 

Jesucrist i lliurada als altres.  Una realitat possible, grà-

cies al temps, les qualitats, la pregària i el suport eco-

nòmic de tot el poble de Déu. 

FESTA DE TOTS SANTS.–  

DIA DE TOTS ELS DIFUNTS 
La festa de TOTS SANTS és inseparable del dia de pre-

gària per als difunts, que l'Església commemora el dos 

de novembre. La primera celebració es viu amb alegria; 

la segona està més relacionada amb els records d’aque-

lles persones que ens han estimat. 

La convicció que els vius han de pregar pels morts s'ha 

establert des dels primers temps del cristianisme. La 

idea d'un dia especial d'oració per als difunts, en la pro-

longació de Tots Sants va sorgir ja abans del segle X. La 

relació així establerta amb la festa de tots els sants respon a una vista coherent: l'1 de novembre, els catòlics ce-

lebren en un entorn joiós  la festa de tots els sants; l'endemà, resen més concretament per a tots els que han 

mort. 

Per aquest dia dedicat als difunts, l'Església significa també que la mort és una realitat que és necessària i possi-

ble assumir, ja que és un pas tot seguint a Crist ressuscitat. 

A la llum de Tots Sants, aquest dia és per als cristians l'ocasió d'afirmar i de viure l'esperança en la vida eterna 

donada per la resurrecció de Crist. 

L'Evangeli de la missa del dia de pregària per als difunts recorda aquestes paraules de Crist: “Tots els qui el meu 

Pare em dóna vindran a mi, i jo no trauré pas fora ningú que vingui a mi, perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, 

sinó la voluntat del qui m'ha enviat.  I la voluntat del qui m'ha enviat és aquesta: que jo no perdi res d'allò que ell m'ha donat, 

sinó que ho ressusciti el darrer dia.  Perquè aquesta és la voluntat del meu Pare: que tots els qui veuen el Fill i creuen en ell tinguin 

vida eterna. I jo els ressuscitaré el darrer dia.” (Joan 6, 37-40)  

(https://eglise.catholique.fr/) 
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En les misses del 31 d’octubre al 6 de novembre de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8 v Carles Xaudiera 7 t. Ànimes 

Dimarts 
TOTS 

SANTS 

10 m. Comunitat Parroquial  

Ànimes 7 t. 12 
Família Genover Bosch; Manuel Cano;  Joan, Quimeta i 
Enric Poch Jordà; Francesc, Carme i Josep Sitjà Comas; 

Josep i Rosa Ollé Clavaguera; Mn. Joan Compta. 

8 v Família Serrat Comalada 

Dimecres 7,30  v Família Estudis Cos; Família Bassó Birulés; Joan Badia  7 t. Ànimes 

Dijous 7,30  v Intenció Particular  7 t. Ànimes 

Divendres  7,30  v Carles Bassó Albertí; Pilar Noguer i Josep Viñolas  7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Mn. Narcís Costabella;   

Diumenge  

10 m. 
 Intenció Particular;   Enriqueta Ramió Juanola; 

Antonio Riera Devall,  

11 m. Comunitat Parroquial  
12 

Luís i Rafel Juncà i Teresa Llurba;  
Elvira Vidal; Paquita Fàbrega 

8 v. Comunitat Parroquial  

PARRÒQUIES DE  BANYOLES:   

Inici de Curs – Dia de la Parròquia  

El dissabte, a la rectoria de Centenys es farà l’inici de 
Curs i el dia de la parròquia.  
Al matí, a les 11, es presentarà la jornada, seguit de tre-
ball de grups, resum i celebració de l’Eucaristia. A mig-
dia: dinar de germanor. 
A la tarda: Castanyada compartida amb els/les catequis-
tes i les famílies dels nens i les nenes de catequesi.   
PER CONCRETAR: 
1. Qui vulgui quedar-se a dinar es pot apuntar fins al 30 

d’octubre, al despatx parroquial. 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 di-
gui i buscarem solució.  

3. Per anar-hi caminant sortiran, en cotxe,  de la plaça de 
Correus a 2/4 de 10 i a 3/4 de 10 per Sant Cristòfol 
d’Usall. Es deixaran els vehicles i es començarà la ca-
minada, que dura aproximadament una hora 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Marta Liu Torrent,  de 61 anys 
Jaume Dilmé Ros,  de 73  anys 
Miquel Matamala Pelegrí, de 86 anys 

RECAPTAT A LA COL·LECTA  

DEL DOMUND (23/10/2022) 

Santa Maria 1.108,60 

Església Asil 362,00 

Església Carmelites 450,00 

Església Clínica 285,00 

Sant Pere 914,88 

T OTAL 3.120,48 

CANVI D’HORARI 
Aquest cap de setmana hem entrat a  l’horari d’hivern. A partir d’ara la Missa del vespre a Santa Maria  serà a 
2/4 de 8 del vespre. Això de dilluns a divendres. Els diumenges  i festes, així com els dissabtes i vigílies de 

festa, la missa continua a les 8 del vespre. 


