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  PREGUEM AMB  ESPERANÇA 

Déu t’ha concedit el seu favor i tindràs un fill. 
                                                        (Lc 1, 26-38) 
Maria, 

ens preparem per celebrar el Nadal. 

Quan us contemplem a vós, 

comprenem que el Nadal, 

el que vós vau viure  

i protagonitzar la primera, 

és un esdeveniment meravellós,  

ple de misteri. 

És aquell Nadal que va començar  

quan vàreu creure més enllà de la raó 

 i de l’evidència, senzillament, 

perquè crèieu en l’amor  

i la fidelitat de Déu. 

Oferíreu tot el vostre ésser  

amarat d’amor i vivificat  

per un cor transparent i nou. 

I Déu en va fer el seu primer tabernacle 

enmig dels homes. 
 

Maria, ensenyeu-nos a viure el Nadal  

del Déu-home, el Nadal de l’amor,  

de la presència i del do total. 

 

UN SÍ QUE TOT HO CANVIA  (Jn 1, 26-38) 

Quarta setmana d’Advent. Divendres tindrem el Nadal. No 

sabem com seran aquests últims dies ni com passarem les 

festes. Però seran unes festes diferents, perquè estem a mercè 

de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19. I, és clar hem de ser 

conscients que un relaxament pot tenir conseqüències negatives. 
 

Aquests mals temps ens haurien d’ajudar a reflexionar i a  enca-

minar la vida relacional. Sembla  que el retorn a la normalitat  no 

serà pas tornar a fer el mateix que veníem fent. Molts han perdut 

la vida, la feina, unes possibilitats de subsistència. A d’altres els 

negocis els han trontollat, i la crisi està afectant a emprenedors i 

treballadors. Des d’aquest desert que ens toca de viure, ens enco-

ratgem a tenir confiança, a ser resilients i solidaris especialment 

amb els qui els toca més el rebre. 
 

L’Advent ens recorda  que sempre hi ha prou motius per 

l’esperança. Les lectures del quart diumenge d’Advent fan refe-

rència a l’anunci del  naixement de Jesús, que ha marcat profun-

dament la història de la humanitat.  Va ser l’acompliment de 

l’esperança d’un poble, desvetllada i acompanyada durant segles 

per uns profetes, uns homes de bé i de Déu que l’anunciaven.  
 

Lluc presenta l’escena de l’evangeli de l’anunciació de l’àngel 

Gabriel a Maria. Déu és amb ella i té el favor del Senyor. El misteri  

que embolcalla l’anunciació  és  una petició  a Maria perquè 

col·labori amb els plans de Déu, i Maria diu que SÍ. 
 

Aquesta fe confiada de Maria és la mediació humana que va fer 

possible el misteri de l’encarnació. Així, Maria esdevé una figura  

referent per la seva humanitat, per la seva fe, per la seva 

espiritualitat senzilla, per l’esperança traduïda en disponibilitat i 

servei. 
 

El constrenyiment per les mesures i les petites renúncies 

que hem de fer pel coronavirus, viscudes amb esperança, 

ens infondran ànims per entomar les festes i el decurs dels 

temps actuals. 
 

Aquest nou i diferent Nadal ens pot ajudar a descobrir l'amor de 

Déu, per així reconèixer l'Infant en els pessebres actuals de la 

vida: en els pobres, en els malalts, en els immigrants,  en els 

refugiats, en els presos, en els qui viuen sols, en els ancians o en 

els qui més pateixen les conseqüències de la crisi sanitària i 

econòmica.  
 

Que el Nadal ens ajudi a deixar de banda els egoismes, tantes 

superficialitats,  indiferències,  desconfiances, pors de la vida... 

Que el Nadal del Déu-és-amb-nosaltres, ens ajudi a sortir de 

nosaltres mateixos per compartir més la vida relacional, 

els nostres béns i els nostres dons, a la llum de l’Infant-Llum que 

ens ha portat Maria.  Que, malgrat els moments de mal temps 

ens retrobem amb l’esperit d’un Nadal lluminós i esperançat ! 

 

 

 

 

 Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu 
No tinguis por, Maria. 
Que es compleixin en mi les teves paraules 
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►CELEBRACIONS DEL NADAL 
CELEBRACIONS COMUNITÀRIES de la PENITÈNCIA: 
Diumenge, 20, a les 12 h, a Santa Pau 

Dilluns, 21 de desembre, a les 20 h, a Sant Esteve 

    HORARIS DE LES CELEBRACIONS DEL NADAL 2020 
Parròquies 
 

Vigília de Nadal 
24 de desembre 

Dia de Nadal 
25 de desembre 

Sant Esteve (no hi ha el rés del rosari) 

19 h del vespre 
11 h 

Santuari del Tura  8 h i 19 h  

Església del Carme 19,30 h del vespre 8’30 h i 11’30 h 

Sant Pere Màrtir  10’30 h 

Sant Roc 19,30 h del vespre 11’30 h 

 St Cristòfor les Fonts 19 h del vespre  

Batet 20 h del vespre  

La Cot  12 h 

Santa Pau 20 h del vespre  

Riudaura  9’30 h 
 

►SANT ESTEVE, patró de la Parròquia 
El proper dissabte, dia 26 de desembre, celebrarem 

la Festa de Sant Esteve, el patró de la nostra Parrò-

quia. El Sr. Bisbe, Mons Francesc Pardo, com ja va fer 

fa tres anys, el 2017, amb motiu de la cloenda dels 

900 anys de la consagració de l’església de Sant Esteve i 

de la dedicació de l’altar major avançat, presidirà la 

Missa solemne. 

Enguany, se’ns afegeix un motiu de goig i de gratitud. 

La façana principal de Sant Esteve que estava molt 

deteriorada per l'efecte de les inclemències meteoro-

lògiques i pel pas del temps, s’ha acabat de restau-

rar, i la inauguraríem. 

Programa: 

a 2/4 de 12 h,  repic festiu de campanes, per Xavier Pallàs 
a les 12h, Missa solemne, presidida pel Sr. Bisbe 
a les 13 h, inauguració de la façana restaurada.  

Intervindran: Neus Roca (arquitecte), Pere Rovira (CRBMC),  
el Sr. Alcalde, Pep Berga, i el Sr. Bisbe, Mons Francesc Pardo 

Repic final amb motiu de la inauguració, per Xavier Pallàs 
 

Donem les gràcies a les institucions i a particulars 

que ho han fet possible: Bisbat de Girona (promo-

tor), Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, 

Ajuntament d’Olot, Associació d’Amics de Sant Este-

ve i el Tura, Parròquia de Sant Esteve d’Olot, amb els 

feligresos i convilatans que hi han fet aportacions... 
 

Amb motiu de Sant Esteve donem gràcies pel tresor 

de la fe referent que ha marcat la vida conciutadana, 

pel tresor del patrimoni religiós, cultural i històric, 

que ho és també de tota la ciutat d'Olot. Demanem, 

per la seva intercessió, d’esperonar-nos a ser testi-

monis de fe esperançada, expressiva en la caritat. 

Que Sant Esteve protomàrtir, ens ajudi a seguir avan-

çant, en aquests temps canviants i de crisi, oberts al 

futur i maldant per un demà millor per a tots.  
 

►ESTIGUEM A PROP DELS QUI MÉS HO NECESSITEN 
Tinguem un gest de generositat que faci Nadal, per a 

bé de molts que manquen d’una mà solidària per 

sobreviure amb un mínim de dignitat. Comptem que, 

a només dos metres de tu Càritas mira de tenir una 

resposta davant la Covid-19 que ens plana en aquest 

Nadal 2020. La col·lecta de les Misses del dia de 

Nadal anirà destinada a Càritas Garrotxa.  

 

►BON NADAL 2020 
S’apunta: “salvarem el Nadal i ens salvarem per Nadal si el 

vivim com cal”, i ens unim a aquest clam curt, bell i sentit. 

És un prec de Nadal a l’Infant de Betlem. A més a més hi 

ajuntem aquest poema de Quim Cervera, amb l’anhel que, 

per a tots, sigui Nadal: 

Nadal de crisi: 

Se’n parla massa i la temem. 

Molts se n´aprofiten, per vici. 

Sempre els més pobres, els més afectats. 

Profetes de calamitats, 

no parleu més de la crisi, 

prou que la suportem! 
 

Nadal és esperança en el temps. 

Cerquem algú que ens reconegui i ens miri. 

I el nadó ens mira i ens dóna un missatge clar 

de perdó i de generositat. 

Obrim el camí que ens capgiri 

vers el paisatge tendre i fidel. 
 

Els rius oferint-nos aigües afectuoses, flueixen. 

Els arbres de formes misterioses, benvinguts siguin! 

Els ocells canten harmonies de pau. 

Floreixen flors de mil colors en els prats. 

Els estels giren en moviment rítmic. 

Les muntanyes, espais divins, permaneixen. 
 

La persona enamorada d’aquesta món ambigu i incert, 

estima aquest temps nostre, mentre visqui 

i és capaç amb la seva generositat, 

d´apartar els núvols i veure el cel blau, 

d´esdevenir lliure de pors, catastrofismes i prejudicis, 

per embellir l´entorn i encomanar bons vents. 
 

El sol surt cada dia, il·luminant cada vital moment, 

pels que estan disposats a solidaritzar-se amb el que lluiti, 
amb el que pateix, amb el que recrea un clima sa. 

Estima sempre, com si fos Nadal! 

Accepta les mútues dependències, cuida i deixa que et cuidin! 
Estiguem atents, ben amatents!! 
 

I que tinguis un 2021, amb resiliència i esperança! 

                                                          
►SANTUARI DEL TURA: avui, diumenge 
a les 8 h, Missa, retransmesa per radio Olot 

a les 17’45 h, Hora Santa (Exposició del Santíssim) 

a les 18’30 h, rés del Sant Rosari; a les 19 h, Missa   
 

►ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR (CAPUTXINS)  
Aquest Diumenge, a les 10 h Celebració de la MISSA 

dels grecocatòlics de ritu bizantí. 
 

►CANNVI D’HORARI A LA MISSA DE SANT ROC 

La Missa del dissabte i vigílies de festa és a partir 

d’ara a 2/4 de 7 del vespre (18’30 h) 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Francisco Collelldemont Vidal, als 92 anys 

Carme Terradas Punset, als 85 anys 

Assumpció Massó Ferrer, als 97 anys 

Josep Vila Illamola, als 67 anys 

Maria Masdéu Tarragó, als 95 anys 

Ana Sancho Ortíz, als 83 anys 

Joan Guix Baburés, als  85 anys 

Sabina Soler Planagumà, als 90 anys 

 

Doneu-los, 

Senyor, 

el repòs 

etern ! 

 


