
• Continuem llegint, a l’Evangeli,  paràboles que ens explica Jesús. Una vegada més hi 
trobem la imatge de les noces, del casament. En el text que hem escoltat podem dir que 
l’Espòs és el Crist i que el banquet és el Regne de Déu, la trobada de definitiva amb Déu. 
Nosaltres formaríem part d’aquests noies que volen acompanyar a l’espòs participant a la festa. 
La paràbola ens ve a recordar que hem d’estar preparats per l’examen final i per això ens 
recomana estar desperts, estar atents, vigilar. Estar atents no vol dir viure angoixats. Conten 
que pregunten a un jove. “què faries si sabessis que t’has de morir d’aquí a una estona”?. Al 
que ell va respondre. “continuaria jugant”.  

• Com ens podem preparar per a rebre  l’espòs, per quan arribi el Crist?. No podem 
adormir-nos,. Ens cal vetllat i tenir les coses a punt. A què es refereix aquí tenir oli preparat? 
És l’oli de l’amor  i de les bones obres. L’oli de l’esperança i de l’estimació. L’oli de la fe humil 
i de l’amor sincer. L’oli de la set de Déu. Amb aquests equipatge la trobada amb Déu serà 
reeixida. I aquestes actituds en la nostra vida no s’improvisen, cal que les anem cultivant i 
cuidant la llarg de tota la nostra vida. 

• La primera lectura ens deia que trobarem la saviesa asseguda a la porta de casa, esperant-nos. 
Aquí podem substituir la paraula Saviesa per la paraula Jesús.  Això ens ajuda descobrir que a 
Jesús el tenim sempre a prop nostre, el tenim al nostra costat. Ens cal descobrir la proximitat 
de Jesús. Això ens ajudarà a ser propers a Jesús, a tenir contacte amb Ell, a pensar en Ell, a 
parlar amb Ell, a deixar-nos trobar i acompanyar per Ell. 

• Avui celebrem la diada de Germanor, una dia en que se’ns recorda la necessitat que té 
l’església del seu autofinançament i que això s’aconseguirà amb el suport econòmic de 
tothom. I a Santa Maria també recordem l’inici del nostre temple parroquial, el moment en 
que va ser destinat a espai de culte i de pregària pels cristians. Això ens porta a agrair el 
testimoni de la fe que les generacions passades ens han transmès.    
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Creu Armènia

Avui, diumenge 8 de novembre celebrem el Dia de 
l’Església Diocesana. Amb aquesta diada de 
Germanor, l’Església catòlica crida tots els fidels a 
seguir prenent consciència de la necessitat de 
contribuir al sosteniment de l’activitat de les 
diòcesis. Les aportacions voluntàries són 
fonamentals per seguir desenvolupant la tasca 
pastoral i social que realitza l’Església de Girona. 

AVUI:
DIADA DE GERMANOR

SOM FILLS I FILLES DE LA FE
L'absurda pretensió d'eliminar tota la incertesa de la nostra vida i fer desaparèixer qualsevol 
contingència, les dues coses tan humanes!, ens atordeixen i ens preocupen avui i demà i cada dia: 
Planificacions estratègiques, objectius a curt, mitjà i llarg termini, avaluacions pragmàtiques per 
determinar si arribem del punt A al punt B i un llarg etcètera.
Humanament experimentem un terror gairebé insuportable en no poder saber-ho tot; sentim, 
gairebé sempre, una imperiosa necessitat de tenir fórmules matemàtiques per calmar l'angoixa del 
que no té solució. Experimentar la nostra fragilitat i que ens trobem a la intempèrie ens sembla ni 
més ni menys que impossible. No obstant, la vida se'ns presenta com un regal fugaç, un camí que 
només es fa en caminar-lo, moltes vegades a les fosques, com en una inacabable nit que es va 
il·luminant a cada pas que donem.
No anem desproveïts en aquesta aventura, som fills de la fe i no de la pura racionalitat. Som 
germans de la confiança i no de la sola fredor calculadora. Si per les nostres pors li traiem el misteri 
a la vida, molt aviat ens quedarem sense res. Acollir la vida amb tots els seus matisos, assumir-la 
amb totes les seves tonalitats i agrair-la amb tots els seus ritmes és una forma d'obrir-nos al misteri 
inefable de la vida que desemboca sempre en una ferma esperança.

(Genaro Àvila-València sj a https://pastoralsj.org/)
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En les misses del 9 e al 15 de novembre  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

Dilluns   7,30 v Difunts de la parròquia 7 t Ànimes 

Dimarts 7,30 v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes

Dimecres  7,30 v Família Butiñà 7 t Ànimes 

Dijous    7,30 v Ànimes 7 t Ànimes

Divendres 7,30 v  Família Oller Ametller; Carme Vila; 
Difunts delmes d’octubre

7 t Ànimes

Dissabte 8 v Comunitat Parroquial 7 t Comunitat Parroquial 

Diumenge

10 Intenció Particular; Maria Ramió i Cinto Massegú
11 m Comunitat Parroquial 12 Pepita Castany (Aniv.) i Família Castany Roset

8 v Comunitat Parroquial 

HAN MORT I HEM PREGAT PER
Carles Xaudiera Puigmitjà de 61 anys
Llorenç Masmitjà Matamala, de 86 anys

Divendres: a Santa Maria, a 2/4 de 8 del 
vespre, a la missa pregarem per tots els que 
han mort al llarg del més d’octubre.

Horari de Confessions a Santa Maria: 
Els dimarts de de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del 
vespre Els dimecres al matí de les 10 a les 11.

ESTIMO SENYOR ELS TEUS CAMINS.

Estimo Senyor els teus camins, i m'és suau la càrrega
que vas posar en les meves espatlles;
Però de vegades trobo que el dia és llarg,
que el cel es vesteix de tenebres davant els meus ulls,
que l'aigua del camí és amarga, és amarga,
que es refreda aquest cor ardent que em vas donar;
I una ombrívola i fonda desolació m'embarga,
I sento l'ànima trista, i trista fins a la mort...
L'esperit és feble i la carn covarda,
el mateix que el pagès, cansat, al vespre,
volgués reposar de la dura fatiga...
Però llavors em mires... i s'omple d'estrelles,
Senyor, la fosca nit; i darrere les teves empremtes,
m'és dolç caminar amb la creu que vas portar.

 (Blanco Vega)
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