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8 de novembre del 2020, núm. 914 

 
Aquest diumenge anunciem el Dia de l’Església 
Diocesana amb la JORNADA  de “GERMANOR”, i -
és clar- la tasca i el servei de l’Església, amb les 
Parròquies, va més enllà d’un dia i d’uns llocs. 

 
LES PARRÒQUIES SOM ALLÒ 
QUE TU ENS AJUDES A SER 

                                
  PREGUEM AMB  ESPERANÇA 
  L’espós és aquí. Sortiu a rebre’l ! (Mt 25, 1-13) 
  

  Senyor, vós voleu que sigui responsable  

  aquí a la terra i que visqui  

  amb fidelitat el present, però 

  sempre amb la mirada posada en el futur. 
   

  Per això, us vull demanar que m’ajudeu 

  constantment a fer provisions d'amor  

  perquè la flama del servei i creativitat 

  estigui sempre ben encesa i faci llum  

  per a mi i per als altres  

  i inviti tothom a rebre-us. 
   

  L'espera de la vostra vinguda definitiva  

  ha d'il·luminar d'esperança  

  el pensament i el cor. 
 

  Així, quan arribareu, em trobareu a punt. 

  Saber que esteu venint i que arribareu  

  per sorpresa no em farà mai por; 

  més aviat em donarà pau i omplirà el cor 

d'esperança i d'alegria. 
 

  Senyor,  ajudeu-me  

  a mantenir la meva torxa ben encesa ! 

 

 

LES VIRTUTS DE COR I DE VIDA 
 

La segona onada de la pandèmia ens manté inquiets, vigilants  i 

condicionats pel mal tràngol de la Covid-19. Ha amoïnat la 

nostra vida, en totes les seves vessants (personal, familiar, 

relacional, ocupacional). El tremp de vida, tant si és precari com 

folgat, tant si està marcat per les pobreses més sentides com 

pel cofoi benestar, ha estat trasbalsat per a tothom i arreu.  
 

Fóra bo de preguntar-nos: què m’ha donat la vida? Què he anat 

aprenent de la vida? Què aporto o què estic disposat a fer per la 

vida? Quins valors ètics tinc com a pauta de vida personal i 

social? ¿N’hi ha prou amb lamentacions, indignacions i denún-

cies?  Què fem per la sostenibilitat de la casa comuna que és la 

humanitat?  
 

La prudència, la saviesa, el seny són unes virtuts de cor i de vida 

que abonen allò que diu la dita: “pensa globalment, i actua local-

ment”. Les virtuts no s’aprenen en els llibres ni en el món virtual, 

sinó en els “clarobscurs” de la vida. Així ho afirma un jueu reli-

giós del segle primer abans de Crist, amb un to sublim i llumi-

nós: “La saviesa és resplendent i no s’apaga mai. Els qui l’esti-

men, arriben fàcilment a contemplar-la, la troben els qui la cer-

quen: ella mateixa es fa conèixer als qui la desitgen. Si per tro-

bar-la hi ha qui passa nits en vetlla, aviat perd el desfici, perquè 

ella ronda sempre buscant els qui se la mereixen” (Sa 6,13-16).  
 

El missatge central de la paràbola de les deu noies, “cinc de 

prudents i cinc desassenyades” (Mt 25, 1-13), té com escenari 

una festa de noces, com per advertir-nos  de la necessitat  d’es-

tar preparats per respondre a les situacions que es presenten 

inesperadament. Cal proveir-se de “l’oli” lluminós per a la vida 

Les joves previsores demostren la seva sensatesa havent-se  

proveït de l’oli (símbol de la llum per encendre una torxa o una 

llàntia) per mantenir enceses les torxes si l’arribada del nuvi es 

retardava. Les descuidades i desassenyades manifesten el seu 

poc seny no pel fet de quedar-se adormides (també les altres 

s’adormen), sinó per no haver previst el retard i  no estar a punt.   
 

 “Vetlleu, doncs”, de no viure en la tebiesa de la fe i a remolc de 

les circumstàncies (amb les torxes apagades). Avui aquesta 

paràbola és com un test a les nostres actituds sàvies i de bondat 

de cor de la vigilància i de la responsabilitat. Per mesurar la 

qualitat de la nostra vida en tots els terrenys, sobre tot en  la 

vessant de l’amor i de la fe. Amb la llum hi podem veure clar, 

per viure millor, amb rectitud i honradesa ¿Som prudents i previ-

sors o indolents i descuidats? ¿Deixem que el nostre amor i la fe 

es refredin i es tornin rutinaris perquè no  els abonem cada dia?  
 

Les virtuts de cor i de vida ens esperonen a ser agraïts amb els 

qui ens estimen, a centrar-nos en el que portem entre mans, a 

valorar les coses senzilles i a ser previsors, fent en tot moment  

el més savi i el més prudent. 

 



 
 

 
 

 
  

 
             

 

 

 

 

► COL.LECTA DEL DOMUND 2000 

Olot Sant Cristòfor les Fonts 95,00 € 

Olot Sant Esteve *  1.896,00 € 

Olot Sant Pere Màrtir 390,00 € 

Olot Sant Roc 610,00 € 

Santa Maria de Riudaura 110,00 € 

Santa Maria de Santa Pau 222,00 € 
*Sant Esteve 1.156,00 € + El Tura 450,00 € + El Carme 290,00 € 

Moltes gràcies per aquesta cooperació a les Missions 
 

►LA CATEQUESI CONFINADA A CASA 

Just quan anàvem a començar la catequesi 

parroquial, se’ns van fer avinents les instruccions 

presencials, sanitàries, i per la propagació de la 

Covid-19, i va semblar oportú de retardar-ne l’ini-

ci. En aquests quinze dies no es pot fer la cate-

quesi presencial per grups. Ben aviat ens posa-

rem -segons les possibilitats- en contacte amb 

les famílies, concretant l’encaminament del curs. 

És clar, s’haurà de comptar amb el que es pugui 

fer presencialment i, sobretot, amb el que puguin 

treballar els pares amb els seus fills, a casa. 

Aquests temps posen més de relleu el paper dels 

pares en el desvetllament de la fe i pel clima 

catequètic a les famílies. Hi haurà el clima i la 

vivència cristiana a cada família que així s’ho 

proposi, amb l’ajut de la catequesi i la parròquia.  

Mentrestant, els catequistes estem a l’aguait, i 

pensant en el que es podrà fer -a més de la 

família- en els grups i/o al temple parroquial, 

amb l’aforament degut i les mesures de precau-

ció, i semblantment com es fa en les misses.  
 

►AMB MOTIU DELS ATEMPTATS 

Aquests últim dies hi ha hagut diversos 

atemptats (París, Niça, Viena). Uns fets que 

tenim a l’Europa occidental, i que ens poden 

provocar sentiments i reaccions de moltes 

menes entre nosaltres. Ens unim a la pregària 

per les víctimes mortals i el seu repòs etern, per 

la recuperació dels ferits, per les famílies i per 

aquest nostre món, demanant “que els cors 

endurits per l’odi puguin renunciar al camí de la 

violència, aparcant tant sofriment i unint-se al 

camí de la pau”. 
 

►SANT MARTÍ DE SANTA PAU  

Sant Martí va viure al s. IV a França. Fou un soldat, 

reconegut per compartir la capa amb un pobre. 

Es va convertir a la fe cristiana. I fou un veritable 

apòstol a França, acabant de Bisbe a Tours. L’er-

mita és un testimoni de la popularitat del sant a 

les nostres contrades.  
DIMECRES, 11, a les 12: MISSA a llaor del sant 
(Tenint en compte les mesures sanitàries,  

el diumenge la Missa serà a Santa Pau) 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Carmen Lagullón Sáez, als 80 anys 

Roser Clapera Mayà, als 86 anys 

Josefa Martin Gallardo, als 85 anys 

Joan Busquets Masó, als 87 anys 

Josep Danés Guifré, als 56 anys 

Mercè Suñer Dalmau, als 88 anys 

Joan Salvador Castellà als 99 anys 
 

►GERMANOR 2019: “Amb tu hi ha present. 
                                    Sense tu no hi ha futur”  
Podem estar convençuts que, qui ajuda al FONS 
COMÚ DIOCESÀ amb la col.lecta extraordinària de 
GERMANOR del diumenge vinent, ajuda al 

sosteniment de l’Església diocesana de Girona amb 

totes les seves Parròquies i els serveis pastorals.   
 

Amb la pandèmia també s’ha ressentit l’economia pel 

sosteniment de les parròquies: uns mesos perquè no hi 

va haver Misses i, ara, perquè les col.lectes han minvat 

força, i hem de continuar afrontant les despeses dels 

serveis i del manteniment. 
 

Tanmateix, agraïm especialment les quotes fixes 
de cooperació al sosteniment parroquial que 

moltes famílies ja fan i, pels qui no ho tenen, demanem 

la vostra atenció sobre l’oportunitat de fer una 
subscripció amb caràcter fix i/o fer una aportació 

com a donatiu.  
 

Tots els donatius realitzats poden comptar amb la 
desgravació fiscal pertinent.  
 

Quantitats que hem d’aportar les nostres parròquies: 

- Sant Esteve                                        8.584’00 € 

- Sant Cristòfol Les Fonts               414’00 € 

- Sant Pere Màrtir                                3.804’00 € 

- Sant Roc                                             3.528’00 € 

- Batet de la Serra   (el resultat de la col.lecta)                    

- Riudaura                                               240 ’00 € 

- Santa Pau                                           2.548’00 € 

- La Cot                     (el resultat de la col.lecta)                    
 

Per a la domiciliació bancària de la subscripció o aportació 

familiar, podeu fer arribar aquesta butlleta a la mateixa 

sagristia o al despatx parroquial (Pg. Miquel Blay, 3) 
 

-- BUTLLETA DE COL·LABORACIÓ FAMILIAR 
AMB LA PARRÒQUIA -- 

 

Nom i cognoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .   
 

DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Domicili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Població. . . . . . . . . . . . . . . .     Telèfon. . . . . . . . . .  
 

Vull col.laborar amb la Parròquia de. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .amb una aportació  periòdica   

(□ trimestral,   □ anual)  

de □  30 €,   □ 60 €,   □  90 €,  □ . . . . € 

o amb una aportació extraordinària de □100 €,  

□150 €,   □ . . . . .€ 
E S                        

Per descomptat, aquest compromís queda extingit en el 
moment que el sotasignat ho decideixi i ho comuniqui a la 
Parròquia pertinent 
Podeu fer arribar o lliurar aquesta butlleta a la mateixa 
sagristia o al despatx parroquial. Moltes gràcies. 
                       
       Signatura                                            Data:  

: 
 

 

 
 

 


