DIUMENGE 28 DURANT L’ANY «A» 11 d'octubre de 2020
Àpat a Gyumri (Armènia)

◦ La imatge de la vinya que hem escoltat en l'Evangeli dels tres diumenge anteriors, és ben
coneguda en el món de la Bíblia. També és coneguda la imatge del banquet de noces de
l’Evangeli d’avui. Un casament, llavors i ara, és un moment de festa, d’amistat, de generositat.
En aquesta paràbola Jesús ens parla d’un convit de casament. El casament d’Ell, el Fill de
Déu, amb la naturalesa humana. La paràbola ens explica la resistència de certes persones a
acollir el missatge de Jesús. Uns passen de la invitació, d’altres busquen excuses, fins n’hi ha
qui s'atreveix a maltractar als que els fan arribar la invitació. Després ve una invitació
universal, sense cap condició. Això ens porta a constatar que davant del refús que molts jueus
feren del missatge de Jesús, la predicació de l’Evangeli es va fer arribar als no jueus, als gentils.
◦ Com és aquest banquet? Quines característiques té? És una invitació universal, que no
suposa cap condició, és una invitació totalment gratuïta. La sala del banquet es va omplir, per
tan hi ha persones d’arreu. Diu que hi ha bons i dolents. Hi pot entrar tothom que accepti la
invitació.
◦ Segur que ens ha cridat l’atenció la darrera part de la paràbola, quan el rei, aquell qui havia
convidat, n’expulsa un de la sala per no portar el vestit de festa. Com cal entendre això? Al
banquet hi pot anar tothom, però qui accepta la invitació caldrà que hi vagi vestit dignament.
El vestit vol dir la manera de comportar-se amb Déu i el proïsme. El vestit es refereix a una
manera de viure i d’actuar com feia Jesús. Haver entrat a la sala (haver rebut el Baptisme) no
és suficient. No n’hi ha prou de venir externament al convit, cal canviar de vestit i viure a
l’estil de Jesús. No és suficient rebre el Baptisme, després cal viure seguint el que diu Jesús a
l’Evangeli.
◦ Déu crida a tothom, també a nosaltres. Escoltem la seva crida o tenim altres interessos?
Hem rebut el Baptisme. Intentem fer servir el vestit que correspon vivint i actuant com feia
Jesús?

11 d’Octubre de 2020
«FRATELLI TUTTI»
El passat dia 3 d’octubre, a la ciutat d'Assís, el papa Francesc va signar la carta encíclica «Fratelli
tutti» sobre la fraternitat i l’amistat social. Aquí hi han uns fragments espigolats d’ací, d’allà.
Així mateix, quan estava redactant aquesta carta, va irrompre de manera inesperada la pandèmia
de la Covid-19 que va deixar al descobert les nostres falses seguretats. Més enllà de les diverses
respostes que van donar els diferents països, es va evidenciar la incapacitat d’actuar conjuntament.
Malgrat estar hiperconnectats, existia una fragmentació que feia més difícil resoldre els problemes
que ens afecten a tots. (7)
És veritat que una tragèdia global com la pandèmia de la Covid-19 va despertar durant un temps la
consciència de ser una comunitat mundial que navega en una mateixa barca, on el mal d’un
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perjudica a tothom. Recordem que ningú no se salva sol, que únicament és possible
salvar-se junts.
(32)
Asseure’s a escoltar a l’altre, característic d’una trobada humana, és un paradigma d’actitud
receptiva, de qui supera el narcisisme i rep l’altre, hi para esment, l’acull en el propi cercle. (48)
En desaparèixer el silenci i l’escolta, convertint tot en teclejos i missatges ràpids i ansiosos, es posa
en risc aquesta estructura bàsica d’una sàvia comunicació humana. (49)
És inacceptable que algú tingui menys drets per ser dona, és igualment inacceptable que el lloc de
naixement o de residència ja de per si determini menys possibilitats de vida digna i de desenvolupament. (121)
L’individualisme indiferent i despietat en què hem caigut, ¿no és també resultat de la mandra per
buscar els valors més alts, que vagin més enllà de les necessitats circumstancials? (209)
La violència no troba fonament en les conviccions religioses fonamentals sinó en les seves
deformacions. (282)

DIUMENGE VINENT, DIA DEL DOMUND
El 18 d’octubre és el DOMUND. És el dia en què l’església
prega especialment per la causa missionera, i ens recorda
que tots estem cridats a participar activament en la missió.
Hi ha zones del món on la missió de l’Església es troba amb
serioses dificultats per a seguir endavant per falta de mitjans
personals i econòmics.
Ens diu el Papa Francesc: «La celebració del Domund
significa reafirmar com l'oració, la reflexió i l'ajuda material de
les seves ofrenes són oportunitats per a participar activament
en la missió de Jesús a la seva església»

DIUMENGE VINENT: LA COL·LECTA VA
DESTINADA A LES MISSIONS

PRIMERES COMUNIONS: Avui diumenge i demà
dilluns, festa del Pilar, un total de 19 nenes i nens, en tres
torns, rebran la primera comunió.
INICI DE LA CATEQUESI PARROQUIAL. Al llarg
d’aquesta setmana que iniciem, la catequesi parroquial
es posa en marxa. Els grups de iniciació i seguiment
seran el dimecres i dijous, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 a Santa
Maria i el dissabte de 10 a 11 a Sant Pere. La catequesi de
Professió de Fe i de Confirmació, a Santa Maria els
divendres de vuit a nou del vespre.

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Claudi Felip Dorca, de 89 anys
Dolors Barés Calsina, de 86 anys
Joan Estany Llaó, de 89 anys
Maria José Costabella, de 97 anys
Lola Compte Juanola, de 99 anys
Francisco Rodríguez Ortega, de 89 anys

PREGUEM AMB L’EVANGELI

Senyor, et donem gràcies pel convit de noces que ens has preparat.
Saps com ens agrada menjar i beure,
reunir-nos i fer festa, ballar i celebrar la vida.
Tu no ens prives de tot això,
però vols que siguem conscients del seu significat.
Vols ensenyar-nos el sentit de la celebració,
per no deixar-nos endur per l'ebrietat
de les emocions ni per la disbauxa trencadora.
Vols mostrar-nos el camí de l'autèntica alegria.
S'obre quan ens adonem que no ens mereixem tot el que hem rebut.
Es tracta d'un regal, d'un present gratuït, que no ens l'hem de guanyar,
sinó que el rebem perquè Tu ens estimes.
És un signe del teu amor
i, com a tal, l'hem d'acollir amb respecte i gratitud.
Altrament, som uns aprofitats i el nostre cor s'entristeix,
experimentem una dolorosa solitud
malgrat trobar-nos al bell mig de la cridòria.
L'autèntica alegria neix quan descobrim com ens acompanyes
en totes les circumstàncies de la nostra vida
(«La Missa de cada dia» octubre 2020)

En les misses del 12 al 18 d’octubre de 2020 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Dolors Viella; Pilar Viñas Reig

7t

Ànimes

Dimarts

8v

Família Oller Ametller

7t

Ànimes

Dimecres

8v

Família Butiñà

7t

Ànimes

Dijous

8v

Pepita Castany (Aniv.) i Família Castany Roset

7t

Ànimes

Divendres

8v

Comunitat Parroquial

7t

Ànimes

Dissabte

8v

Francesca Ramió i Jaume Molas

7t

Comunitat Parroquial

10

Intenció Particular; Àngela Serra;
Josep Vallmajor Riera i Família

12

Teresa Moiset Homs; Joan Comalat Roca,
Teresa Codony Reig i Josep Comalat Codony

8v

Comunitat Parroquial

Diumenge

Telèfon parròquia: 972 57 04 95

E mail: smturers@gmail.com

11 m

Ànimes

http://www.parroquiesbanyoles.org

