
● Aquell que vulgui seguir a  Jesús què ha de tenir present?Diumenge passat Jesús 
ens parlava de la correcció fraterna (ajudar a corregir-nos els defectes els uns als 
altres). Avui les lectures ens parlen  del perdó, quelcom que esdevé essencial pel 
seguidor de Jesús. L’apòstol Pere coneixia la costum jueva. Al principi de la Bíblia, la 
llibre en el Gènesi hi trobem aquest pensament: He mort un home que m'havia malferit, 
he mort un noi que m'havia donat cops. Caín serà venjat set vegades, però Lèmec ho serà 
setanta-set. Més endavant havia sorgit la llei del Talió: ull per ull i dent per dent, i 
després es va començar a parlar de perdó. Per això Pere li pregunta a Jesús quantes 
vegades li caldrà perdonar al germà que l’ofengui.

● Jesús explica el seu pensament per mitjà d’una paràbola, que sols trobem a 
l’Evangeli de Mateu. Un rei que es troba amb un que li deu una quantitat molt gran 
de diners. Aquest deute és motiu d’angoixa pel deutor i busca solucionar el 
problema i en no trobar-lo acut a la bondat del rei (tingues paciència). Continua la 
paràbola mostrant-nos  a dos iguals: el protagonista anterior (perdonat) i el seu 
deutor que li deu una quantitat ridícula. Aquí el que ha de cobrar  tracta a l’altre 
amb una duresa, encara que li faci la mateixa petició que ell ha fet al rei. En veure 
això els companys del primer perdonat s’indignen i ho fan arribar al rei. Aquest, 
enfadat, intervé i li retreu: «no t’havies de compadir del teu col·lega  com jo m’havia 
compadit de tu?»

● L'ensenyament de Jesús és clar: no cal comptar les vegades que hem de perdonar 
perquè hem de perdonar SEMPRE. Perdonar sempre vol dir perdonar de cor. 
Esborrar la ofensa. Perquè el perdó ha de ser com l’amor fratern: universal, sense 
condicions i sense mesura.  Ser capaços de perdonar als altres és reconèixer el perdó 
que nosaltres hem rebut de Déu. Fixem-nos en el que demanem en el Pare nostre: 
«perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem als nostres deutors». Demanem a 
Déu que ens perdoni com ho fem nosaltres. I si nosaltres no perdonem què farà Déu 
amb nosaltres? 
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UN AMIC FIDEL
«¿Pot haver-hi res més agradable que poder-se 
unir així cor a cor i fer de dos una sola cosa, 
sense por de cap vanaglòria, sense recel de cap 
sospita, sense doldre's de ser corregit per 
l'altre, sense haver de notar o censurar cap 
adulació en les seves lloances? Un amic fidel 
—diu el Savi— és un elixir de vida. Molt ben 
dit! No hi ha, certament, cap remei més vàlid, 
més eficaç o més qualificat per a les nostres 
ferides en qualsevol circumstància temporal, 
que tenir algú que sàpiga venir a trobar-nos, 
sofrint amb nosaltres en tota desgràcia i 
alegrant-se amb nosaltres en tots els nostres 
èxits, de manera que —com diu l'Apòstol—, 
posant l'espatlla tots dos, portin el pes l'un de 
l'altre. Amb una excepció: que cadascú 
suporta més fàcilment la pròpia injúria que no 
pas la de l'amic.
Així, doncs, l'amistat fa més esplèndids els 
moments bons i més lleugeres les adversitats, 
en comunicar-les i compartir-les. Un amic 
fidel és, doncs, un elixir de vida. Perquè- i en 
això compartim l'opinió amb els pagans-  
l'amic ens és molt més útil que l'aigua i que el 
foc. En tot treball, en qualsevol empresa, en la 
seguretat i en la incertesa, en qualsevol 
circumstància o ocasió, en públic o en privat, 
en tota decisió, a casa o fora de casa, a tot 
arreu és agradable l'amistat, necessari l'amic, 
útil l'acord mutu.
I, per damunt de tot, l'amistat és com un graó 
que ens acosta a la perfecció, que consisteix en 
l'amor i el coneixement de Déu: així l'home, 
d'amic de l'home, es converteix en amic de 
Déu segons el que el Salvador diu en 
l'Evangeli: Ja no us dic servents, sinó amics.»

(Beat Elred, abat, S. XII)

MIRO JESUCRIST
Senyor Jesús ajudeu-nos a veure 
en la vostra creu totes les creus del món, 
la creu de persones assedegades de pa i amor, 
la creu de persones assedegades de justícia i pau, 
la creu dels migrants 
que troben les portes tancades, 
la creu dels petits ferits 
en la seva innocència i puresa.
Oh Creu de Crist, encara avui et seguim veient 
en els perseguits per la seva fe, 
que amb el seu sofriment segueixen donant 
testimoni autèntic de Jesús i de l'Evangeli. 
Et seguim veient 
en aquesta petita comunitat cristiana 
que viu a Terra Santa i en tot l'Orient Mitjà.
Oh Creu de Crist, ensenya'ns que l'aparent 
victòria del mal s'esvaeix davant la tomba buida 
i davant la certesa de la Resurrecció 
i de l'amor de Déu. Amén.

(Papa Francesc)

Creu Armènia
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HA REBUT EL BAPTISME:
Anna García Coll

HA MORT I HEM PREGAT PER
Joaquim Estañol Ribera,  de 89 anys

En les misses del 14 al 20 de setembre  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

Primeres Comunions: Tal com s’havia previst, el dissabte 
dia 5 de setembre, a Santa Maria, un grup de set nenes i un 
nen varen rebre la seva primera comunió. L’endemà ho 
feren dues nenes a la Parròquia de Sant Pere. 

Dilluns   8 v Família Oller Ametller 7 t Ànimes

Dimarts 8 v Pepita Castany i Família Castany Roset;
Dolors Giralt i Víctor Miró

7 t Ànimes

Dimecres  8 v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes

Dijous    8 v Francesca Ramió i Jaume Molas 7 t Ànimes

Divendres 8 v Difunts de la parròquia 7 t Ànimes

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial 7 t  Domingo Martí 

Diumenge

10  Intenció particular; Josefa Famada Vila; 
Anna Maria Saubí Gironès (Aniv.)

11 m Josep Nierga
12

Em acció de gràcies; Intenció Particular; Joan Pujol 
Serrat; Josep Pinatella Ramió; Raquel Coll (Aniv.); 

Joan Vila Giró

8 v Comunitat Parroquial

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.

FESTA DELS DOLORS: El 15 de setembre, dimarts, l’església celebra la festa de la Mare de 
Déu dels Dolors. A Banyoles la celebrem, seguint el calendari antic, el divendres anterior al 
dia del Ram.  Però aquest any, degut a la pandèmia, no es va poder celebrar aquell dia ni es va 
poder fer la processó. Donades les circumstàncies aquest any podem recordar a la Mare de 
Déu dels Dolors de manera especial en la seva festa. Per això es convida a tothom a la missa 
dels Dolors a les 8 del vespre a Santa Maria, dimarts que ve, dia 15 de setembre. 
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