
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE  LA  DISSORT  I  LA  BENEDICCIÓ 
“Que el Senyor et beneeixi i et guardi. Que et faci veure la 

claror de la seva mirada i s’apiadi de tu. Que fixi damunt teu 

la seva mirada i et doni la pau” (Nm 6,24-26). 
És clar que cada Nadal és diferent, i ho és aquest que hem 

celebrat de forma peculiar, condicionats per la Covid-19 que 

ens continua trasbalsant. No l’hem pogut celebrar com veníen 

fent-ho els últims anys, perquè hem hagut de reduir contactes, 

prendre les mesures sanitàries i limitar els desplaçaments. 

Tanmateix hem celebrat -amb el Nadal- que Déu neix amb 

l’Infant de Betlem, que -amb Ell- tenim un camí de  Vida i 

d’Esperança. La seva Llum il·lumina les nostres fragilitats, les 

nostres pors, les nostres incerteses, les nostres pobreses, i 

fins i tot el dol per les persones estimades que hem perdut. 
 

Hem deixat enrere el 2020 del coronavirus, un any difícil  que 

ha fet aflorar el millor i el pitjor de nosaltres mateixos. Hem 

hagut de viure en tensió entre debilitats, amenaces, fortaleses 

i oportunitats d’aquests temps convulsos i inimaginables. 

S’han posat en joc  moltes actituds de fons: solidaritats i 

egoismes,  resiliències i pors, responsabilitats i insensateses, 

desenganys i esperances 
 

Amb el 2020 acabat hem fet  les primeres passes del 2021. 

Haurem desitjant que s’acabés el 2020 per deixar enrere tot 

el que no ens ha anat bé i el que ens ha ferit o ens ha fet mal. 

Haurem desitjat de començar el  nou 2021 amb l’esperança 

que vagin arribant per a tots les vacunes anti-Covid-19, i que 

puguin ser el principi d’un enfilar cap a un final de la 

pandèmia que afecta el nostre món englobant.  
   
El dia de Nadal el papa Francesc  va demanar als qui tenen 

responsabilitats que es garanteixi la vacuna per a tots, dient:  

«en aquest temps de foscor i incerteses apareixen llums 

d’esperança com les vacunes, però perquè portin esperança 

al món sencer han d’estar a disposició de tothom. . . Les lleis 

del mercat i les patents no poden estar per sobre de la llei de 

l'amor i la salut de la humanitat. No podem deixar que el virus 

de l'individualisme radical guanyi i ens deixi indiferents al 

sofriment dels altres germans. Davant d’un desafiament que 

no coneix fronteres, tots som a la mateixa barca". 
 

Per més que  tinguem unes situacions negatives, podem tenir 

esperança, i és bo d’anhelar, pregar i fer el que està al nostre 

abast perquè les coses canviïn i millorin. Que ens sapiguem 

ajudar a descobrir el sentit dels temps que ens toca de viure, 

amb les nostres capacitats, virtuts, cansaments, sacrificis i 

restriccions, esforços i compromisos. Que el decurs del 2021 

sigui per beneir (dir bé i agrair) la vida, Déu, la salut, i totes les 

realitats humanes que hem d’estimar i servir.  

 

 

 

PREGÀRIA 
 La saviesa de Déu habita en el poble  

 que Ell ha escollit (Sir 24, 1-12) 
 

Senyor, ensenya'ns a escoltar. 

Que la ira no ens ofusqui la raó: 

així no ens haurem de penedir 

d'haver jutjat o ferit algun germà. 
 

Que tinguem prou humilitat  

per aprendre cada dia. 

Senyor, que les nostres paraules  

siguin sinceres i de fiar. 

Que el nostre parlar 

sigui el reflex de la bondat del nostre cor 

i palesi la teva presència enmig nostre. 
 

Apaivaga la nostra xerrameca mental 

perquè et puguem reconèixer 

en les persones i en els esdeveniments. 

Senyor, que sapiguem fonamentar  

la nostra vida i les nostres conviccions 

en obres d'amor i de veritat. 
 

Que els bons desigs d'aquests dies, Senyor, 

siguin el nostre programa de vida 

per tot l'any que comença. 
 

Dóna'ns Senyor, Saviesa  

per orientar la nostra vida 

d'acord amb la teva Voluntat.                                  
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►ELS PESSEBRES  I  EL MISTERI DEL NADAL 

En aquestes festes nadalenques tant diferents, 

mirem els pessebres i deixem que ens parlin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josep, que ens parla de confiança, ell confia 

plenament en el Senyor i en Maria; 

Maria, que ens parla poc, només una paraula: SÍ, 

sempre disposada a servir, de servir als altres i a Déu; 

els savis vinguts d'orient, que ens parlen de la 

bondat, i que ens ensenyen que tots els homes i 

dones som capaços de fer coses bones si les fem 

units i en comunió; 

els pastors, quina gran lliçó de solidaritat, tot i no 

tenir gran cosa i tenir ramats sota la seva 

responsabilitat, no s'estan d'anar a donar el poc que 

tenen al que encara té menys, però que ens ho 

acabarà donant tot; 

els àngels, els grans experts en publicitat i 

màrqueting, fan el gran anunci del naixement, un 

veritable càntic a l'esperança; 
i l'infant Jesús, que ens parla d'amor, de com pots 

néixer pobre però ric en amor.  
I mirant el pessebre, i pensant en tot el que ens diu 

i ensenya... fem aquesta pregària: 

En aquest any tan dur, vull donar-te gràcies Senyor: 

Gràcies perquè malgrat tot he estat capaç moltes 

vegades de ser com un arbre, un arbre que sap acollir 

als ocells en les seves branques. 

Gràcies perquè malgrat tot he estat capaç moltes 

vegades de ser com una estrella, una estrella que 

guia i acompanya als que cerquen. 

Gràcies perquè malgrat tot he estat capaç moltes 

vegades de ser savi, un savi que ha aprés a descobrir 

el valor de les coses petites. 

Gràcies perquè malgrat tot he estat capaç moltes 

vegades de ser pastor, pastor que ha sabut viure 

atent als senyals i cuidar millor el seu ramat.  

I, sobretot, gràcies perquè malgrat tot he estat capaç 

moltes vegades de ser àngel, un àngel que anuncia el 

somni de Déu, el somni d'amor, fe i esperança en el 

món nou. (blogspot de Pep Salvà) 
 

►LA FAÇANA DE SANT ESTEVE JA ESTÀ RESTAURADA 
Dissabte passat, amb motiu de Sant Esteve, després 

de l’ofici, es va inaugurar i beneir la restauració de la 

façana principal, icona de la ciutat d’Olot. És un motiu 

de molt de goig i de gratitud. Agraïm el suport del 

Bisbat (promotor), Ajuntament, Generalitat i Diputa-

ció, especialment agraïm els donatius i aportacions 

dels feligresos i olotins que, estimant la Parròquia i 

el patrimoni, ajuden al seu manteniment, i agraïm 

l’Associació d’Amics de Sant Esteve i del Tura que 

vetlla pel tresor del patrimoni que tenim.  

Es pot col·laborar a la Campanya popular al compte: 
CAIXABANK   ES62 2100 0008 2202 0088 9251 

SABADELL     ES15 0081 0086 0900 0245 1848 
 

 

 

►CAP d’ANY:  JORNADA MUNDIAL DE LA PAU 
El Papa Francesc en el missatge d’aquesta Jornada 

que sempre se celebra el primer dia de l’any parla 

de «La cultura de la cura com a camí de pau», 
com el lema d’aquest any.  
 

El Pontífex, en el seu missatge, remarca la gran crisi 

sanitària del Covid-19 d’aquest any 2020, «que s’ha 

convertit en un fenomen multisectorial i mundial, 

que ha agreujat les crisis fortament interrelacio-

nades, com la climàtica, l’alimentària, l’econòmica 

i la migratòria, i causa grans patiments i penúries».  

«Aquests i altres esdeveniments, que han marcat el 

camí de la humanitat en l’últim any, ens ensenyen 

la importància de fer-nos càrrec els uns dels altres i 

també de la creació, per a construir una societat 

basada en relacions de fraternitat». Per això posa de 

relleu la cultura de la cura, per «erradicar la cultura 

de la indiferència, del rebuig i de la confrontació, 

que acostuma a prevaldre avui dia».  

«La cultura de la cura», escriu el papa Francesc, 

«com a compromís comú, solidari i participatiu per 

a protegir i promoure la dignitat i el bé de tots, com 

una disposició a la cura, a l’atenció, a la compassió, 

a la reconciliació i a la recuperació, al respecte i a 

l’acceptació mutus, és un camí privilegiat per a 

construir la pau». "La pau es construeix tenint cura 

dels més fràgils”. També remarca que "es neces-

siten, en molts indrets del món, camins de pau que 

portin al guariment de les ferides, així com artesans 

disposats a iniciar processos de curació i d'encontre 

renovat amb enginy i audàcia".  
 

Acaba el missatge convidant tothom a treballar 

«junts per avançar vers un nou horitzó d’amor i de 

pau, de fraternitat i solidaritat, de recolzament mutu 

i acolliment”. 
 

► Dimecres, 6, EPIFANIA, la Festa de REIS 
Epifania, els Reis, és la segona gran festa de Nadal, 

són els dos pilars que sustenten aquest temps de la 

Manifestació de Jesús fill de Déu, fill de Maria, com a 

Salvador del món, per a il·luminar tots els pobles. 

A la majoria de parròquies hi ha el mateix horari de 

les Misses que  les vigílies i els diumenges i festius.  

Però, tenir present pel que fa a Riudaura: 9’30 h,  

Sant Pere Màrtir: 10’30 h, Sant Roc: 11’30 h i, als 

Caputxins: 10 h (Missa dels grecocatòlics). 
  
►COL·LECTA a favor de CÀRITAS - NADAL 2020 

Olot. Batet. Santa Maria 117,00 

Olot. Sant Cristòfor les Fonts 99,00 

Olot. Sant Esteve* 3.185,00 

Olot. Sant Pere Màrtir 420,00 

Olot. Sant Roc 525,00 

Riudaura. Santa Maria 235,00 

Santa Pau. Sant Miquel de sa Cot 115,00 

Santa Pau. Santa Maria 95,00 
*Sant Esteve: St. Esteve 2.380,00€; Santuari del Tura 480,00; El Carme 325,00€  
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Maria Rovira Palau, als 92 anys 

Francesc Bartrina Sala, als 95 anys 

Joan Piñol Piñol, als 87 anys 

Esteve Reig i Teixidor, als 93 anys 

       Doneu-los, Senyor, el repòs etern!   
   

 

 

 


