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Vinyes a La Rioja

La paràbola que avui ens explica Jesús, en el tercer diumenge que surt el tema de la
vinya, té moltes coincidències amb la que ens explica el Profeta Isaïes a la primera
lectura. El poble d’Israel és aquesta vinya que Déu ha plantat i ha cuidat amb dedicació
i constància. Isaïes ens diu que malgrat l'interès i la dedicació de l’amo, la vinya no dóna
fruit. I en la paràbola de Jesús el problema radica en els treballadors de la vinya, que
maltracte als enviats per l’amo i arriben a matar el mateix fill de l’amo. Aquest text
manifesta les dificultats amb les que topava Jesús per tal que l’escoltessin i fessin cas al
missatge que els predicava. Els grans sacerdots i notables del poble, a qui va adreçada la
paràbola, eren contraris a Jesús. Encara hi ha un altre aspecte a tenir en compte: a la
primera comunitat cristiana, a mesura que s’anava separant de la tradició jueva, se li
presentaven problemes greus de refús per part dels mateixos jueus.
●

Aquests textos ens fan adonar que la iniciativa és de Déu: és Déu qui escull un poble
a qui li fa confiança i li ofereix viure en el seu regne (la vinya). El fruit que Déu espera de
nosaltres és aquest que visquem plenament la justícia i l’amor. El drama del poble
escollit (i també nostre) és refusar aquest projecte, malgrat les diferents invitacions
primer dels profetes i després del mateix Jesús. L’amor que Déu té per la seva vinya
(nosaltres) és paga amb amor al proïsme: "Si Déu ens ha estimat tant, també nosaltres hem
d'estimar als altres germans".
●

«La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici», ens ha dit l’Evangeli
referit a Jesús. Hem de ser conscients de la misèria de la nostra condició humana en
refusar la pedra angular (Jesús) quan nosaltres pretenem construir el món segons les
nostres regles i mesures, perquè ens considerem propietaris de la vinya, quan no passem
de ser uns treballadors convidats per aquest Déu que no és més que Amor. També el
nostre planeta és com aquesta vinya de la que en som treballadors i administradors,
encara que hi hagi qui se'n cregui l’amo i es pensi que té el dret a destrossar-lo i a
destruir-lo
●

4 d’Octubre de 2020
EN LA FESTA DE SANT FRANCESC

CÀNTIC DEL GERMÀ SOL
O DE LES LLOANCES DE LES CREATURES
Altíssim totpoderós i bon Senyor, vostres són
les llaors, la glòria, l’honor i tota benedicció.
A Vós sol, Altíssim, se us adiuen
i cap home no és digne d’anomenar-vos.
Lloat sigueu, Senyor amb totes les creatures
especialment missenyor el germà sol,
el qual és dia i per ell ens il·lumineu.
I ell és bell i radiant amb gran esplendor,
de Vós, Altíssim, porta significació.
Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana lluna i els estels,
en el cel els heu fet clars, preciosos i bells.
Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà vent
i per l’aire, l’ennuvolat i el serè, i tot temps,
pel qual a les vostres creatures doneu sosteniment.
Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana aigua,
la qual és molt útil i humil i preciosa i casta.
Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà foc, pel qual ens
il·lumineu de nit i és bell i juganer i robust i fort.
Lloat sigueu, Senyor meu,
per la germana nostra mare terra,
la qual ens sosté i governa i produeix fruits diversos
amb flors acolorides i herba.
Lloat sigueu, Senyor,
per aquells que perdonen pel vostre amor,
i aguanten malaltia i tribulació.
Benaurats els qui les aguanten en pau,
car de Vós, Altíssim, seran coronats.
Lloat sigueu, Senyor meu,
per la nostra germana la mort corporal,
de qui cap home vivent no pot escapar.
Ai d’aquells que trobarà en pecats mortals!
Benaurats aquells que trobarà en la vostra
santíssima voluntat, car la mort segona no els farà mal.
Lloeu i beneïu el meu Senyor,
i doneu-li gràcies i serviu-lo amb gran humilitat.
SANT FRANCESC D’ASSÍS (Tardor de 1225)

FESTA DE LA MARE
DE DÉU DEL REMEI

Creu Armènia

El segon diumenge d’octubre,
diumenge vinent, celebrem la
festa de la MARE DE DÉU DEL
REMEI. Al barri de Guèmol hi
ha una església on s’hi venera
una imatge. Per aquesta diada
s’hi celebrava la Missa. Però
aquest any, degut a les mesures
sanitàries, per poder guardar
les distàncies establertes, no es
podrà fer la missa al Remei. La
festa se celebrarà en la missa
de les 11 a l'església de Sant
Pere, que és més espaiosa.
L’església del Remei restarà
oberta aquell dia al matí de les
12 a la una i de les quatre a les
sis de la tarda. A les cinc es
resarà el Rosari

PRIMERES COMUNIONS: Les primeres comunions que
s’havien d’haver fet el mes de maig les hem anat fent poc a
poc. Cinc el mes d’agost, 10 el mes de setembre i ara les
que queden es faran els propers dies: Diumenge, dia 11
d’octubre, a la una: 4; Dilluns a les 11 la faran vuit i a 3/4
d’una set mes.
MISSA PELS DIFUNTS DEL MES: Divendres vinent, dia
9 d’octubre, a la Missa de les 8 del vespre a Santa Maria,
pregarem pels que han mort al llarg del mes de setembre

HA MORT I HEM PREGAT PER
Trini Roura Canal, de 89 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 5 a l’11 d’octubre de 2020 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Lluís Martí

7t

Ànimes

Dimarts

8v

Difunts parròquia

7t

Ànimes

Dimecres

8v

Antoni Hostench;
Frederic Corominas i Victòria Ciurana

7t

Ànimes

Dijous

8v

Comunitat Parroquial

7t

Ànimes

Divendres

8v

Difunts del mes de setembre

7t

Ànimes

Dissabte

8v

Miquel Feliu i Llúcia Torrent

7t

Comunitat Parroquial

10

Intenció particular; Josep Vallmajor Riera i Família

12

Miquel Rustullet Culubret

11 m

Miquel Badosa Heras i
Consol Pujolràs Bosch

8v

Comunitat Parroquial

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

http://www.parroquiesbanyoles.org

