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PREGUEM AMB L’EVANGELI 
  Coratge! Sóc jo. No tingueu por!  (Mt 14, 27) 
 

  Et dono gràcies, Senyor Jesús,  
  perquè la teva paraula i la teva presència 
  són força perquè la por no em venci; 
  et dono gràcies per la confiança de saber  
  que no deixaràs enfonsar la barca  
  de la meva vida, ni la de l’Església,  
  perquè el que tu vols és que  
  tota la humanitat arribi a bon port. 
 

  Moltes vegades em veig retratat en Pere 
  i els altres deixebles, tots plens de por;  
  fes que no perdi la confiança en tu  
  i que em refiï més de la teva paraula  
  que no pas de les meves forces. 
 

  Ensenya’ns a ser, com tu,  
  persones de pregària,  
  a descobrir en nosaltres la teva presència 
  i la del Pare, i el foc de l’Esperit,  
  que ens fa capaços de renovar sempre  
  l’entusiasme evangelitzador,  
  la capacitat de servir i de fer el bé, 
  la força per vèncer la temptació  
  de la comoditat o de la por de donar-nos               

  totalment a tu i als germans. 

 

ON COMENÇA LA POR, MINVA LA FE 
Hi ha una dita catalana per recordar-nos que hem d’anar en 

compte amb els possibles perills o riscos que correm, i ho ventila 

així: “la por guarda la vinya”.  Si ens situem en les circumstàncies 

de la vida: podem tenir por al fracàs, por a un futur incert, por a 

les coses desconegudes, por al coronavirus, por a la pèrdua d'un 

ésser estimat, por al rebuig dels altres, por al canvi... Diguem-ho 

com vulguem, la por, la desconfiança, la inseguretat són reac-

cions humanes davant circumstàncies desconegudes, adverses, o 

no controlades.  Prou podem recordar que, de petits, se’ns ani-

mava a superar pors dient-nos que “la por ens la fem nosaltres 

mateixos”. I això, ens anava bé perquè ens predisposava a 

plantar cara a la fosca, o al que ens era desconegut i estrany.  
  
El missatge bíblic acomboia el curs de la vida a la llum de la fe. 

Ens convida a no tenir por. I no ho fa per menystenir les causes 

que originen la por, sovint ben justificades i reals, sinó per fer-nos 

veure que hi ha actituds humanes i, de fons, com la fe en Jesús, 

que ens poden ajudar a vèncer o a superar les pors de la vida. Al 

llibre de “Jesús, fill de Sira” són sublims els versets: “redreça el 

teu cor, sigues valent i no t'espantis en els moments difícils. 

Agafa't al Senyor, no te n'apartis, que a la fi de la vida seràs 

enaltit. Accepta tot el que et pugui venir i sigues pacient quan et 

vegis humiliat; perquè, com en el foc es prova l'or, en la fornal de 

la humiliació són provats els escollits. En les malalties i en la 

pobresa, fes confiança a Déu. Confia en Déu i ell t'ajudarà” 
(Siràcida 2,2-6) 
 

A l‘Evangeli d’avui, Jesús commina especialment als deixebles 

“coratge, sóc jo, no tingueu por”: Se’ns fa una descripció d’una 

gran força  plàstica, que prefigura simbòlicament les dificultats 

que els deixebles de tots els temps trobarem i la manera d’enca-

rar-les. Seguint l’ordre de Jesús els deixebles pugen a la barca per 

anar cap a l’altra riba del llac. Jesús es  queda  tot sol pregant a 

dalt de la muntanya. “La barca s’havia allunyat bon tros de terra, 

però les ones la destorbaven d’avançar, perquè el vent era 

contrari”. Podem pensar en la crisi sanitària, social-econòmica i 

humanitària per les situacions fosques que passem. I aquí hi ha 

el ressò de la paraula-presència de Jesús: “No tingueu por, que 

sóc jo”. Després, Jesús digué a Pere: “vine”, i va anar cap a Jesús, 

caminant sobre l’aigua. Però, s’acovardí i començar d’enfonsar-

se. Llavors cridà: “Senyor, salveu-me”. “Jesús li donà la mà i li 

digué: Quina poca fe! Per què dubtaves?”  
 

La manera de superar els dubtes, les desconfiances i les pors, i 

d’acarar els vents contraris sense sucumbir, és la fe confiada, 

creure que, passi el que passi, tenim Déu a favor  nostre, que ens 

allarga la mà de moltes maneres per sostenir-nos. Amb la con-

fiança de la fe i de la pregària, sent proactius, solidaris i esperan-

çats, són possibles moltes coses que semblen impossibles. 

Oimés, tenint aquest convenciment, humà i creient,  escau que 

ens esperonem, motivats per la fe,  d’allargar  la  mà als qui  es 

troben sols davant els vents contraris de la vida. 

 

 

“Coratge! Sóc jo. No tingueu por!” 

 



 
 

 
 

              ► “NO TINGUEU POR, CONFIEM !” 
1. "No tingueu por" de fer gestos de solidaritat i de 

comunió; de fer el primer pas per retrobar aquells que 

no ens cauen bé. Jesús compta amb tu perquè oferim la 

nostra mà, el nostre gest d'amor als qui més ho 

necessiten, als qui encara no el coneixen o viuen 

allunyats d'ell. 
 

2. "No tingueu por" quan en constatar les dificultats i 

limitacions pròpies i dels altres, decidiu renovar la 

confiança, la fe més enllà de les aparences, la llibertat 

de l'amor sense condicions. Així ho feu Jesús. 
 

3. "No tingueu por" d'acostar-vos als més pobres, a 

aquells que sofreixen a causa de la malaltia, de la covid-

19, la depressió, la desconfiança, la solitud, el 

menyspreu o l'abandó. És en ells on Jesús se us farà 

trobadís.  
 

4. "No tingueu por" de dir la veritat. De dir-la als altres i 

a nosaltres mateixos. No ens deixem enganyar pels 

miratges o els "fantasmes" que ens surten al pas per 

combatre la nostra fe. Jesús coneix el fons del nostre 

cor i ens dóna sempre una nova possibilitat, una 

esperança més gran que la que el món ens ofereix. 
 

5. "No tingueu por" de perdre la vida pels altres; de 

donar-la en servei per l'Evangeli; de donar el millor de 

nosaltres mateixos per fer avançar en el nostre món la 

plenitud del Regne. Així ho feu Jesús.  
 

6. "No tingueu por" de perdre la vida per amor; l'hem de 

retrobar eternament transfigurada en Crist Ressuscitat. 
 

7. "No tingueu por" dels dies foscos, dels moments de 

desànim, de les experiències negatives, del pecat, del 

sofriment, de tota mena de mal. Jesús ha assumit amb 

amor els nostres dolors per transformar-los en Pasqua 

eterna. 
 

8. "No tingueu por" perquè no és el fracàs, ni el 

cansament, ni la mort, els qui tenen la darrera paraula, 

sinó la Vida, i la il•lusió per ella, els qui animen el 

nostre pas per aquest món. 
 

9. "No tingueu por" quan la grisor de la resposta rebuda 

intenti fer desaparèixer la il•lusió. L'alegria regalada, 

cada dia, és llum per als altres i per a un mateix. 
 

10. "No tingueu por" quan viure amb estimació sigui 

dur. L'amor vertader costa, fa mal, desposseeix de 

l'egoisme. Lleugers del nostre jo ens arribarà la joia. 
  
11. "No tingueu por" si el vostre actuar és ple de 

senzillesa. Hi ha moltes persones que poden fer coses 

importants, però n'hi ha molt poques que estiguin 

disposades a fer les coses petites. I això és de Déu. 
 

12. "No tingueu por" si sembla que no s'acaben les 

guerres en el vostre actuar de cada dia. Tot acte d'amor 

és una obra de pau, per molt petit que sigui... I això venç 

el Mal. 
 

13. "No tingueu por". Jesús és amb nosaltres i ens sosté 

amb la seva mà quan la fosca i la grisor ens aclaparen, 

quan el desànim i el dubte ens enfonsen en la 

desconfiança.  (webdepastoral.salesians.cat/) 

 ► FESTES MAJORS 

El mes d’agost també podria ser el mes de la 

Mare de Déu ja que el passat dia 2 fou la Festa 

de la Mare de Déu dels Àngels, el dia 5 la Mare 

de Déu de les Neus i el dia 22 la Festa de la Mare 

de Déu Reina.  
 

Tot aquest rosari de festes marianes del mes 

d’agost és com si escortessin la festa mariana 

més important a l’entorn de Maria: La Mare de 

Déu d’Agost, l’Assumpció de la  Mare de Déu, 

amb la qual molts dels nostres pobles fan la seva 

Festa Major (els Hostalets, Puigpardines, Santa 

Pau), i tots celebrem amb goig aquesta festa de 

la Mare de Déu. Tenim en Maria la deixeble fidel 

del seu Fill Jesús i qui ens acompanya en el camí 

cristià.  
 

Pel que fa a patrons s’emporta la “palma” Sant 

Roc. El “sant” a qui molts olotins li van agrair que 

esquivés la pesta bubònica que assolava la 

ciutat.  També, avui, li podem demanar la seva 

intercessió per les maneres amb què ens ha 

atonyinat la Covid-19: morts, dolor, malaltia, 

pèrdues de treball, etc... i que puguem reflotar. 
 

En general les festes d’enguany ens arriben 

mediatitzades i limitades  pel coronavirus. 

L’oferta cultural i festiva pròpia de les festes, 

s’ha suspès o s’ha limitat molt, i sobretot  es 

redueix a la seva identitat i vessant religiosa. 

Ací ens fem ressò dels oficis de Festa major de: 

Santa Pau: dissabte, 15 d’agost, a les 12 del 

migdia, Missa solemne a l’església parroquial 

Sant Roc: diumenge, 16, a les 11 h, Missa a 

l’església parroquial 
 

Pel que fa als horaris de les celebracions del 

divendres 14, missa anticipada com la vigília 

dels festius, i en les del dissabte 15, Festa de 
l’Assumpció, hi haurà el mateix horari que els 

diumenges i festius. Si bé cal tenir en compte:  

Sant Cristòfol Les Fonts: no hi ha Missa 

Santuari del Tura: sols hi ha la Missa de les 8 h  

Sant Esteve: a les 11 i a les 19 h (a les 18’30 h rosari)  

El Carme: a les 8’30 i a les 11’30 h  
Sant Pere Màrtir: no hi ha Missa ni celebració 

Riudaura: a les 10 h, celebració de la Paraula 
I, pel que fa al diumenge, 16 d’agost, hi haurà 

l’horari habitual dominical (Missa o Celebració). 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER: 
Dolors Descamps Badosa, als 94 anys 

Esteve Barcons Boix, als 77 anys 

Jordi Archidona Martorell, als 62 anys 

José Crespo Granados, als 66 anys 

Lourdes Mir Olivet, als 89 anys 

Mª Nieves Carrillo Mesa, als 85 anys 

Maria Mogollon Savall, als 75 anys 
 

►DESPATX  INTERPARROQUIAL  Pg. Blay, 3   

Els DIJOUS, de les 18 a les 20 h. Cal demanar hora. 
  Mn. Enric: 629 873 759 entubpag@gmail.com                                                                                                 
  Mn. Pere: 619 153 003 peredomenechfeixas@gmail.com                             

 
 

Doneu-

los, 

Senyor,  

el repòs 

etern !              


