
De fa dos o tres diumenges l’Evangeli ens ha anat explicant que els ancians i els mestres de la 
llei estan en pugna amb Jesús, perquè no volen acceptar el que els diu.  Avui li posen una 
trampa: és lícit o no pagar l’impost al Cèsar? Si Jesús deia que sí l’haurien acusat de 
col laboracionista amb els romans (els invasors). Si Jesús hagués dit que no l’haurien acusat ·
d’estar contra l’imperi. Digués el que digués podia quedar en evidència.

La resposta de Jesús és: «doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu» Amb això 
Jesús ens diu que l’impost és quelcom d’ordre polític i econòmic. Déu no hi intervé pas en 
aquest problema, ja que el mateix Déu convida a la persona humana a gestionar el món de 
manera adequada i responsable i administrar el funcionament de la societat. Entre Déu i el 
Cèsar no cal triar, cadascú té el seu lloc. I sobretot no cal confondre: Ja que ni Déu és el 
Cèsar ni el Cèsar és Déu. És aquesta certesa profunda que dóna al cristià la seva llibertat i 
l’ajuda en la reflexió de com ha de participar en la gestió del món. Cal mantenir sempre la 
distància necessària, per tal d’evitar fer-ne un absolut del que no és mes que el poder del 
món.

Una altre reflexió.  A la moneda que ensenyen a Jesús hi ha la imatge del Cèsar. Com que de 
Déu no es podien fer imatges, la única imatge de Déu és la persona humana. Déu és el 
Senyor de la història i el sobirà de tot. Ningú pot ocupar el seu lloc.  Jesús situa a la persona 
humana com el més important de tota la creació. Això també ens porta a analitzar la nostra 
escala de valor: quin lloc hi ocupa Déu, hi ocupen les persones i els bens materials?

Avui és el dia del Domund en el que som convidats a fer una mirada a l'església universal, 
sobretot en aquells llocs on l’Evangeli és menys conegut. Avui preguem i col laborem amb ·
els missioners: ells són els que estan a la primera línia donant a conèixer, de paraula i amb el 
seu testimoni, el missatge de Jesús a tot el món. 
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Creu Armènia

FESTA DE SANT MARTIRIÀ
Dissabte vinent, a Banyoles celebrem la festa de 
SANT MARTIRIÀ. Aquest any  la situació que vivim 
ens marcarà la festa. Està prevista la celebració de  
l’OFICI SOLEMNE a l’Església del Monestir de Sant 
Esteve a les 11 del matí, del dissabte, dia 24 
d’octubre. Presidirà la Missa el Bisbe emèrit de 
Girona. Mons. Carles Soler Perdigó. A la missa hi 
predicarà Mn. Felip Hereu Pla, rector de Canet de 
Mar i d'altres Parròquies del Maresme. Els Cants 
aniran a carreg de la Coral Les Veus de l’Estany. 

El dissabte al vespre, a la missa de les 8 a la  
Parròquia de Santa Maria es pregarà pels difunts de 
Banyoles i comarca. 

Tots sabem que l’església del Monestir és gran, però 
l’aforament estarà marcat per les normes que 
estiguin vigent aquell mateix dia. Si arribés el cas, 
sols es permetria l’entrada fins a completar l’afora-
ment, segons les disposicions del moment. 

AVUI, DIA DEL DOMUND: 
LA COL·LECTA VA DESTINADA A LES MISSIONS

Arqueta de Sant Martirià (fragment)

PREGÀRIA DEL DOMUND 2020
Senyor, tinc por davant d'allò desconegut, em veig insignificant i feble,
però em fio de Tu, que m'estimes i has volgut comptar amb mi
per arribar al cor d'altres. Aquí em tens, envia-m'hi.
Tu em mostres l'Església sencera, molt més enllà del que aconsegueixo veure. 
Senyor, vull ajudar a que el teu Evangeli continuï guarint 
la dignitat ferida de tantes persones en el món. Aquí em tens, envia-m'hi.
Tu pots fer de mi un cristall que et transparenti 
davant dels qui no et coneixen, 
davant els qui sofreixen la injustícia, el dolor, la malaltia, la pobresa, 
la fam de pa, la fam de Vida. Aquí em tens, envia-m'hi. Amén
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En les misses del 19  al 25 d’octubre  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

FESTA DE SANT MARTIRIÀ: el proper dissabte, a les 
11 del matí OFICI Solemne al Monestir. En quan a la 
capacitat ens haurem d’ajustar a l’aforament que en 
aquell dia estigui autoritzat per les autoritats competents. 
DISSABTE ENTRAREM A L’HORARI  D’HIVERN.
El proper cap de setmana, concretament la matinada del 
diumenge dia 25,  entrarem a l’horari d’hivern. A partir 
del dilluns dia 26 la Missa a Santa Maria s'avança mitja 
hora i serà a 2/4 de 8. Aquest canvi d’hora sols afecta els 
dies laborables, de dilluns a divendres. Els dissabtes i 
diumenges continuarem a la mateixa hora: a les 8 del 
vespre.

Dilluns   8 v Amadeu Heras i Laura Geli 7 t Domingo Martí

Dimarts 8 v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes 

Dimecres  8 v   Maria del Tura Casademont (Aniv; 
Antonio Sanpedro (Aniv.);

7 t Ànimes

Dijous    8 v Família Butiñà 7 t Ànimes

Divendres 8 v Maria Comalada Arbussà (Aniv.) 7 t Ànimes

Dissabte 8 v Difunts de Banyoles i Comarca; Rosa Noguer Surroca (A.) 7 t Comunitat Parroquial 

Diumenge

10 Intenció Particular; Josep Vallmajor Riera i Família 

11 m
Martirià Comalat Vila ; 

Pere Pagès García i Jovita 
Heras Ros; Miquel Badosa 

i Consol Pujolràs

12

Victòria Xargay; Família Dilmé Xargay i Robert; 
Miquel Badosa i Consol Pujolràs; Geli-Soler i Julve -

Roda;  Gna. Custódia;  Carme Quera, Carme Vilarrubias, 
Maria, Carme, Montserrat, Quimeta i Rossita Sarquella 

Gubert; Miquel Batlle i Miquel Hurtós

8 v Joaquim Serrat Vila (Aniv.)

HAN REBUT EL BAPTISME
Pol Mir Reverter
Maykel Jampier Contreras Valero
Martí Gacía Martínez 

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Josefa Busquets Cargol, de 84 anys
Fabiola Da Silva Oliveira, de 39 anys

AIXECA'T I POSA'T EN CAMÍ

Déu et diu: posa't en camí vers el país que jo t'ensenyaré. Que no és quedant-se quiet que 
descobriràs la terra promesa.
Més que res jo t'he fet lliure perquè tu puguis decidir d'estimar.
Jo sóc el Déu que somriu i que no para de donar la mà. Jo sóc el Déu que es dóna als altres.
Vés no tinguis por: el món està encara per fer.
L'home s'ha de construir.
L'amor s'ha de tornar a inventar.
Travessaràs terres i terres i cap d'elles no és encara la terra que t'he promès. Totes són terres de 
pas. Però quan tu comparteixis amb un altre el que portes al sarró, quan tu t'exposes per un altre, 
pels altres, fas que la terra que trepitges esdevingui terra promesa, perquè el signe de la promesa 
és l'Amor.
Jo començo ja a caminar pel camí del teu futur i t'espero: el què has de viure no és darrera teu, 
sinó davant.
La Bona Nova de Jesucrist et guiarà. Quan el sol es pongui: en plena nit serà foc i llum.
Jo sóc el Déu de l'home entaforat en el teu cor. De tu depèn que creixis.
Apa, ara és l'hora! Carrega't la motxilla a l'esquena. Jo passo davant teu pel camí de la terra 
promesa.
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