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Diumenge passat a l’Evangeli Jesús reprenia a Pere perquè pensava com els home si no
com Déu. Això després que Jesús hagués manifestat la seva decisió d’anar a Jerusalem,
on hauria de sofrir fins a la mort. Avui l’Evangeli continua explicant-nos aspectes de la
formació que fa Jesús als seus deixebles. Ara toca el tema de la correcció fraterna.
Aquestes instruccions de Jesús valen pels seus deixebles però també per a la primera
comunitat cristiana i per a cadascun de nosaltres. Per això cal que les llegim amb
atenció i les reflexionem. L’Església és una comunitat de germans, no de persones
perfectes, on cadascú té les seves qualitats i les seves limitacions. És normal que en
aquesta situació hi hagi conflictes. Això passa a nivell d'església, de parròquia, de ciutat
o poble, de família.
Com actuar davant el conflicte? L'Evangeli ens mostra el camí, els passos a seguir.
Intentar corregir des del respecte i el diàleg. A l’hora de corregir a un altre cal humilitat
pels dos cantons: pel que corregeix i per corregit. El que corregeix no ho pot fer des de
la supèrbia o superioritat. El corregit ho ha d’acceptar amb humilitat. La correcció
fraterna és molt delicada. Per fer-la cal llum, paraules adequades, trobar el moment
oportú i molta paciència.
El fonament i el motiu de tota aquesta manera de fer i actuar és que Déu no ha volgut
salvar-nos individualment, d’un a un, sinó que ens ha constituït com a poble. Per això
som Poble de Déu. I per aquest motiu Déu es fa present quan estem reunits o units dos
o més persones en nom seu. També Déu és ara i aquí en mig nostre, ja que tots ens
trobem reunits en el seu nom. Jesús ara en acompanya tal com ens ho ha dit al final de
l’Evangeli.

6 de Setembre de 2020
AVUI DIA PER QUÈ SERVEIX L’ESGLÉSIA?
L'Església rep de Déu aquesta triple missió: anunciar l’Evangeli; celebrar els sagraments que
comuniquen la vida espiritual; servir a qualsevol persona. En un món que canvia ràpidament, és
com una mare que transmet l'essencial: amor, fe, esperança, pregària i germanor. És una família
universal que reuneix persones molt diferents, nens, joves i adults. Per això també molts pares, no
sempre practicants, porten el seu fill a la catequesi
PODEM CREURE EN DÉU
PERÒ NO EN L'ESGLÉSIA?
Sovint es diu això davant els problemes que es
presenten en les estructures de l'Església.
Sobretot, la nostra reivindicació d'autonomia no
ens mostra la necessitat de pertànyer a una
assemblea. Jesús va venir a revelar Déu, el seu
Pare, a un poble de creients. Ara, un poble és
una assemblea organitzada que es desenvolupa
en una història. Però aquí ho tens! aquest poble
conté la presència i assistència de Crist que els
dóna la seva identitat i la seva missió; i aquest
poble també està format per homes i dones
responsables i ciutadans d'aquesta assemblea
que disten molt de ser perfectes. Articular
aquests dos rostres de l'Església no és fàcil,
requereix una experiència de fe, fidelitat, perdó
que ens sobrepassa i que ens és donat per gràcia

NO EM SENTO PROPER A L'ESGLÉSIA:
LLAVORS, QUÈ EM POT APORTAR?

L'Església proposa donar-te a conèixer Déu i
l'esperança que dóna: la vida eterna. Això és el que
ella anomena salvació. Si algú vol pregar, no gaire
lluny de casa trobarà una església oberta per recollirs’hi. Si està passant per dificultats, els cristians poden
donar-li suport. Si vol portar una vida justa,
l'Església li ofereix valors morals de pes: respecte a
tota persona, preocupació pels més pobres; la
importància de la família, la recerca de la pau i la
justícia. Finalment, l'Església dóna sentit als
moments importants de la vida: naixement,
matrimoni, mort ...

Dimecres: A la parròquia de Sant Pere, de les sis a
les set de la tarda, VETLLA DE PREGÀRIA, amb
exposició del Santíssim.

HA REBUT EL BAPTISME:
Martin Bedoya Gutiérrez

Divendres. A Santa Maria en la Missa de les 8 del
vespre, i a Sant Pere a la de les 7 de la tarda,
pregarem per totes aquelles persones que ens han
deixat durant el passat mes d’agost

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Joan Bosch Guillamet, de 84 anys
Isabel Molina García, de 90 anys
Teresa Garcia Amagat, de 93 anys
Rita Armengol Pau, de 96 anys
Narcís Font Batchellí. De 82 anys

CATEQUESI PARROQUIAL A BANYOLES.- Curs 2020/2021
Primer de Iniciació (2on de Primària) HORARI DE CATEQUESI:
●
A SANTA MARIA: Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
●
SANT PERE: Dissabtes de 10 a 11 del matí
Segon de Iniciació (3er Primària) HORARI DE CATEQUESI
●
A SANTA MARIA: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
●
SANT PERE: Dissabtes de 10 a 11 del matí.
Catequesi de Seguiment ler i 2on (4rt, 5è primària) HORARI DE CATEQUESI
●
A SANTA MARIA: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda
●
SANT PERE: Dissabtes de 10 a 11 del matí.
Professió de Fe i Confirmació ( 6è P. - 3r ESO) HORARI DE CATEQUESI A SANTA MARIA:
Divendres de 8 a 9 del vespre
La catequesi comença entre el 14 i 17 d’octubre
INSCRIPCIONS A L A CATEQUESI
Del dia 21 al dia 25 de setembre,de 5 a 7 de la tarda, al despatx de SANTA MARIA.
Dia 24, dijous, de 5 a 7 de la tarda, al despatx de SANT PERE.
En les misses del 7 al 13 de setembre de 2020 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere
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Moisès Morales Ocampo
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Josep Nierga (Aniv.)
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Intenció particular; Josefa Famada Vila;
Jaume Reig Vidal (Aniv.) Soledat Teixidor Corominas;
Octavi Muriscot i Carme Coromí

Diumenge
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Família Butiñà; Josep Pinatella Ramió
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Comunitat Parroquial

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com
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Josep Nierga

http://www.parroquiesbanyoles.org

