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1 de noviembre del 2020, núm. 913 

 Comencem el mes de novembre amb dos dies que 
centren la nostra atenció a mirar  amunt i enllà de la 
vida d’aquest món: l’1, la solemnitat de Tots Sants, 
i l’endemà, el 2, la Commemoració dels Fidels 
Difunts. Les dues celebracions tenen un ressò 
d’aiguabarreig popular, i n’hem d’abonar que en suri 
el sentit cristià que tenen.  

                                                
 

 PREGUEM AMB  ESPERANÇA 
  Alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra     

recompensa és gran en el cel (Mt 5, 1-12a) 
 

  Senyor, la festa d'avui ens recorda  

  que la família dels creients  

  és formada pels qui ens han precedit,  

  pels qui encara peregrinen per la vida  

  i per tots els qui ens seguiran.  

  Gràcies perquè ens hi incorpores. 
 

  Senyor, gràcies pels sants  

  que ens donen exemple de vida cristiana.      

Gràcies, Senyor, per totes les persones  

  de qui ningú no en fa cabal,  

  però que són l'ànima de tots  

  els moviments i organitzacions 

  en favor dels altres. 
 

  Senyor, gràcies perquè entre els sants  

  hi ha també pares i mares de família,  

  que dia rere dia confiaren i confien en Tu           

per tirar la família endavant i educar  

  els fills segons els principis de l'Evangeli. 
 

  Gràcies, Senyor, perquè ser sant  

  en el teu Regne és a l'abast de tothom. 

 

 

Tots Sants (1 de novembre) 
Amb la festivitat de Tots Sants recordem els sants que són al 

catàleg del santoral i, avui especialment, la multitud dels 

anònims. Per això és una festa que ens esperona a l’esperança 

d’arribar allà on ells han arribat, i tenir la plenitud que ells 

tenen. I això ens fa pensar que som una Església de comunió 

amb els sants, bo i sent-nos intercessors i, alhora, de comunió 

fraternal de missió, bo i sent testimonis d’esperança. 
 

El Papa Francesc diu: “El Senyor ens vol sants”, és clar,  

redescobrint-nos en la comunió amb Déu i estimant els 

germans i  adonant-nos que “la santedat està en la porta del 

costat”, en tants homes i dones que, sent lleials en la fe al 

Senyor, viuen i donen testimoni de les benaurances en 

l’entrellat de la vida. “Perquè el rostre del Pare és en cada 

germà, especialment en el més petit i fràgil, indefens i 

necessitat” 
 

Benaurats els “sants”, les persones bones de “la porta del costat” 
 

Fidels difunts (2 de novembre)               
La diada del  Fidels Difunts ens porta a recordar a tants i a 

tantes persones, estimades, conegudes o desconegudes, que 

ens han passat al davant en el camí de la vida i de la fe,  bo i 

renovant la nostra fe en la resurrecció i la vida eterna. 
 

Per a molts és un fet d’experiència que ajuda i fa bé: viure 

intensament cada moment, sabent però que no és l’últim 

moment. A més a més, l’esperança cristiana ens ajuda a viure 

amb la confiança de la fe que res de bo es perd, sinó que és 

beneït per Déu, i serà retrobat amb plenitud. És clar que hem 

estat fets per viure, i que la nostra vida porta en ella mateixa 

una llavor de transcendència, d’eternitat. La tradició cristiana 

recolza en la fe en Jesús Ressuscitat, la victòria definitiva sobre 

el mal, el dolor i la mort. 
 

El nostre món englobant viu la propagació expansiva de la  

pandèmia de la Covid-19. Sentim de prop la crisi humanitària, 

sanitària i social. Quants ens han deixat en aquesta etapa de 

mals temps! Ho vivim preocupats, amb moltes incerteses. Els 

qui els ha tocat d’assumir la pèrdua de persones estimades, 

els haurà estat prou difícil, amb molta tristesa i dol. Això ens 

ha fet pensar amb la fragilitat de la vida i amb la presència 

radical de la mort que reclama conscienciació i esperança.  
 

Sant Francesc d’Assís parlava de la mort com de la “companya 

mort”: ja sigui amb una mort tranquil.la, després d’una llarga 

vida, o després d’una penosa malaltia, o amb la pèrdua d’una 

persona estimada, o amb la violència, o amb un accident o amb 

la pandèmia que mai no ens hauríem imaginat.  
 

Recordem (= tornem a passar pel cor) els nostres éssers estimats i, 

preguem per ells, i que el Déu de la Vida els tingui al Cel. 

 



 
 

 
 

 
  

 
             

 

 

 

 

►L’OBERTURA DE L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE 

Des de finals del mes de maig, les esglésies 

han tornat a obrir les portes per les celebra-

cions religioses. En el cas de Sant Esteve, tant 

s’ha fet per a la pregària com per a les visites al 

seu patrimoni. I sempre hi ha hagut una 

persona per atendre tothom.  
 

Els temps de Covid-19 no han acabat, tenint les 

mesures de disciplina, personals, socials, i amb 

l’experiència dels darrers mesos, ha calgut fer  

canvis a Sant Esteve i  fer un nou horari. 
 

Així l’Església de S. Esteve romandrà oberta de 

dilluns a divendres de  les 9’30 fins a les 11 del 

matí. (a les 10 es fa la celebració de la Missa) . 

Els dissabtes l’església estarà oberta de les 11 

a les 13 h, i de les 18 a les 20 h (la Missa  

anticipada es celebra a les 7 de la tarda i abans 

a  les 18’30 h hi ha el Res del Rosari) . 

Els diumenges l’església restarà oberta de les 

10 a les 12 h (a les 11 es celebra la Missa 

dominical).  
 

Aquests  horaris, es poden modificar  a causa 

de celebracions religioses o funerals quan 

s’escaiguin. Tanmateix i sempre que sigui pos-

sible Sant Esteve seguirà obrint i acollint les 

persones que vulguin pregar-hi i demanin co-

nèixer Sant Esteve i els seus tresors. 
  

►COL·LABOREM AMB LA RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA 
El passat dia 4 d’octubre es va fer la presenta-

ció dels treballs, ja s’ha tret la bastida, i s’estan 

acabant els últims retocs. Ara ja es pot contem-

plar la majestuosa façana que torna a lluir amb 

tot el seu esplendor. Més endavant us informa-

rem de quan es podrà fer la inauguració oficial. 

Mentrestant continuem amb la campanya pa-

rroquial i ciutadana que ajudi a pagar el cost i 

per això us demanem la vostra col·laboració. 

Sant Esteve és de tots els olotins.  
 

Els números dels comptes bancaris als quals 

podem fer la nostra aportació són els següents: 

CaixaBank        ES62  2100  0008  2202  0088  9251     
Banc Sabadell  ES15  0081  0086  0900 0245  1848 
(per desgravar i declarar a Hisenda cal fer 

constar el nom, cognoms, adreça, telèfon i DNI) 
 

►MISSES PEL  DIA dels DIFUNTS  
El CARME:   Missa a les 8’30 h         (No hi ha Missa 

Sant ESTEVE:    Missa a les 10 h           a la capella 

Santuari del TURA: Missa a les 19 h   del cementiri) 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  
Angel Luis Fenollar Avellaneda, als 72 anys 

Carmen Herrera Pedraza, als 95 anys 

Montserrat Plana Solsona, als 96 anys 

Carmen Negre Puig, als 89 anys 

Carme Dorca Palomeras, als 90 anys 

Lorenzo Valero Agudo, als 61 anys 

Pere Araujo Alameda, als 90 anys 

Marina Vila Brunsó, als 95 anys 

 

 

►PER VIURE LES BENAURANCES 
- Benaurats els qui comprenen que camini  

  amb pas vacil·lant i que potser ensopegui. 

- Benaurats els qui saben que haig d'esforçar-me  

  per entendre allò que les meves orelles capten. 

- Benaurats els qui s'adonen que, encara que  

  els meus ulls brillen, la meva ment és lenta. 

- Benaurats els qui, tot i mirar-me, 

  no veuen com deixo caure el menjar del plat. 

- Benaurats els qui em somriuen 

  perquè m'atreveixi a parlar. 

- Benaurats els qui no em retreuen que cada dia  

  faci més d'un cop les mateixes preguntes. 

- Benaurats els qui comprenen 

  que sovint no sé expressar allò que penso. 

- Benaurats els qui m'escolten perquè  

  es fan càrrec que jo també tinc coses a dir. 

- Benaurats els qui endevinen allò que el meu cor  

  sent, encara que no ho sàpiga expressar. 

- Benaurats els qui em respecten i m'estimen 

  tal i com soc, i no com ells voldrien que fos. 

- Benaurats els qui m'ajuden en el pelegrinatge  

  que, com tothom, faig cap a la casa del Pare. 

- Benaurats els qui creuen en mi,  

  perquè allò que fan per mi,  

  Déu ho acull com si fos per a ell. 
                                              (Pastoral de la Salut, Manresa) 

 

►INSCRIPCIÓ A LA FAÇANA DE SANT ESTEVE 
Des de la retirada de la bastida 

de la façana de l’església de 

Sant Esteve, d’Olot, alguns s’han 

sorprès de no haver estat 

esborrada la inscripció «M. Frigo-

la» i l’anagrama «Victor» (equiva-

lent a «Viva») posat al cim.  
 

La façana, cal recordar-ho, va ser acabada de muntar 

en la darrera dècada del segle XVIII i de temps més 

recents, quan s’estaven fent les obres de la terrassa 

que envolta part del temple (1899-1905), hi ha una 

fotografia on es veu la inscripció.  
 

La inscripció, doncs, va ser feta durant el segle XIX i, 

passats més de cent cinquanta anys, té un valor històric 

i patrimonial intocable per part de qualsevol restaura-

dor. L’erudit Mn. Carles de Bolòs, en un treball publicat 

al núm. 8 (1949) de Pyrene, el considera el nom del 

guanyador d’una disputa escolàstica, les quals solien 

fer-se a l’església de Sant Esteve.  
 

D’inscripcions d’aquesta mena n’hi ha al campanar de 

la catedral de Girona i en altres llocs, perquè era 

freqüent fer-les. Ningú s’estranyava. La inscripció va 

romandre mig amagada durant una quarantena d’anys 

per la làpida dels «caídos» col·locada pel règim 

franquista. El Dr. Bolòs demanà, quan escriví el treball, 

de conservar la inscripció «por cuanto es testimonio de 

las actividades culturales desarrolladas en la villa de 

antaño, de acuerdo con unas costumbres que ahora 

han desaparecido completamente.» Josep Murlà 
 

 


