
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PREGÀRIA       
“El gra de blat, quan cau a la terra, si mor, 

dóna molt de fruit” (Jn 12, 20-33) 
 

Senyor, gràcies perquè,  

des d’abans de la creació del món, 

has volgut tenir una relació personal  

amb cadascú de nosaltres. 
 

Has volgut pactar amb nosaltres, 

crear un vincle, promoure una amistat. 

Tu vols ser el nostre Déu, el nostre Pare, 

el protector que ens dóna la vida. 
 

Però, com no podria ser d’altra manera, 

cal que corresponguem al teu amor, 

no sols amb el compliment de normes, 

sinó, amb un cor enamorat de Tu. 
 

Se’ns fa difícil estimar a qui no hem vist, 

per això ha vingut el teu Fill. 

Ens ha parlat de Tu, ens ha mostrat  

la teva glòria, però, per a mostrar-nos 

fins a quin punt ens estimes. 

Ens ha obert els seus braços a la creu 

i ens ha mostrat el teu cor. 
 

Que aquesta experiència transformi  

el nostre ésser per tal que,  

amarats del teu amor, 

sapiguem estimar de debò, 

tal com Tu has fet amb nosaltres. 

 

21 de març del 2021               Nº 933   UN ANIVERSARI I MOLTES LLIÇONS DE VIDA  
Aquesta setmana ha fet un any de la declaració de l’estat 

d’alarma per la pandèmia del coronavirus. Es tractava de frenar 

els contagis amb els quals encara convivim com una amenaça 

latent. Ha estat un cop molt fort a la salut, a les relacions socials, 

a l’economia i, en general, a la vida  en aquest nostre món 

englobant. Estem en temps insòlits, que ens han presentat 

neguits, malsons, pors (les mascaretes són un signe eloqüent).  

Les nostres vides n’han estat marcades i han canviat força. Al cap 

d’aquests dotze mesos s’han comptabilitzat tres milions i escaig  

d’infectats i 72.258 morts a l’Estat espanyol, dels quals -a Catalu-

nya- ens corresponen més de mig milió ‘infectats i 20.000 morts. 

I això, malgrat la resposta formidables dels sanitaris i tants 

esforços de la ciència i dels qui han mirat de gestionar la crisi.  

Encara estem amb una etapa de vigilància responsable, amb un 

procés complex de vacunació, confiant que  sigui per a tothom. 

No hi ha data d’acabament de la pandèmia. Però, confiem en els 

esforços responsables de resiliència que tots podem tenir. 

Confiem que les seqüeles en la salut, relacionals i en l’economia 

siguin el més lleus possibles. Confiem que es facin avenços 

mèdics i científics. Confiem que hi hagi encert en la gestió de la 

vida comunitària i interdependent. Confiem que en puguem 

captenir els alliçonaments, i portem a la pregària esperançada 

tot el que hem pogut compartir i pel qual podem lluitar. 

Pel que fa a aprendre’n la lliçó, de segur que  haurem pensat més 

en el curs de la vida, en la vulnerabilitat dels humans, en la vida 

regalada que tenim i en la mort que no podem esquivar. Hem 

sentit més que mai els límits, però també hi ha hagut molts 

signes de tendresa, d’estima i de lliurement. Aquests maltemps 

ens han fet humils, més reflexius, més conscients de les nostres 

fortaleses i debilitats. En la pregària personal, a les de les Misses, 

hem tingut sempre presents els malalts, els afectats, els difunts, 

els sanitaris, els voluntaris, els cuidadors, els familiars. I nosaltres 

que preguem ens deixem alliçonar per la vida i l’Evangeli? 

En aquest camí quaresmal cap a la Pasqua, ens podem recordar 

la pregunta clau i determinat sobre el misteri de la vida i de la 

mort: la fe en Jesús és la nostra Llum?. De Jesús n’escoltem 

aquest diumenge: “si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, 

queda ell tot sol,  però si mor, dóna molt de fruit”. Jesús és com 

el gra de blat que va a la creu per amor. I, hi ha la Resurrecció de 

Jesús. La vida venç la mort i aquest és el nucli de la fe pasqual 

dels cristians que ens infon esperança i sentit a la vida. Sent 

creients hem de ser  testimonis d’esperança i sembradors de 

llavors de resurrecció, L’Evangeli ens convida a ser blat que mor 

per donar fruit, estimant. Amb un cor més generós, un cor que 

ens impulsi a  ser i fer per la vida: una vida de fruits d’amor.  

 



A l’avançada, avui, us oferim els horaris de les celebracions: les Misses del Diumenge de Rams, les Celebracions 
comunitàries del Perdó o de la Penitència i les Celebracions dels Dies Sants (dijous, divendres i dissabte)i la Pasqua. 

ARXIPRESTAT  DE  L’ALT  FLUVIÀ 

HORARIS  DE  LA SETMANA  SANTA  I  PASQUA  2021 
ESGLÉSIES CELEBRACIO 

PENITENCIAL 

 

RAMS 
 

28 de març 

DIJOUS SANT 
 

1 d’abril 

DIVENDRES SANT 
VIACRUCIS 

2 d’abril 

DIVENDRES SANT 
CELEBRACIÓ PASSIÓ 

3 d’abril 

 DISSABTEE SANT 
  VETLLA PASQUAL 

4 d’abril 

PASQUA 
 

5 d’abril 

OLOT, SANT  ESTEVE   Dilluns, 29, 
a les 20 h (*) 

11 h 20 h    (*) 10 h                18 h (*)            20 h (*)             11 h 

SANT ROC  11 h   12    11 h 

SANT PERE MÀRTIR  10 h     10 h 

SANTUARI DEL TURA  8 h i 19 h      8 h i 19 h 

El CARME   8’30 i 11’30 19’30 h  17 h 19’30 h  8’30 i 1130 

St CRISTÒFOR LES FONTS  10 h  11 h   10 h 

BATET  10’30 h      

RIUDAURA  9’30 h     9’30 h 

SANTA PAU Diumenge,21, 
a les 12 h 

12 h 19 h 10 h 17 h  12 h 

BESALÚ  12 h 20 h 12 h 18 20  h 12 h 

MAIÀ DE MONTCAL  11 h  17 h     11 h 

MONTAGUT   18 h 10’30 h    

SANT JAUME DE LLIERCA   10 h  10’30 h   10 h 

TORTELLÀ  9 h      9 h 

LA CANYA Diumenge,21, 
a les 9’15 h 

11 h    19 h  

SANT JOAN LES FONTS Diumenge,21, 
a les 11’45 h 

12 h 19 h    12 h 

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Dissabte,20, 
a les 18’45 h  

13 h  11 h 19 h  9’30 h 

STA. MARGARIDA DE BIANYA  10 h      

SANT MARTÍ DE CAPSEC       10’30 h 

LES PRESES  11 h 18’30 h 11 h 17 h  11 h 

SANT ESTEVE D’EN BAS  12 h  17 h   12 h 

EL MALLOL  9’30 h      

JOANETES  9’30 h  11’30 h    

ELS HOSTALETS    11 h    

➢ El Diumenge  de Rams no hi haurà la tradicional benedicció de rams i palmes davant de les esglésies. 

➢ Les celebracions es faran amb l’aforament limitat (30 %) i amb les mesures bàsiques corresponents. 

➢ No es farà el tradicional Viacrucis a Sant Francesc per raó de la normativa sanitària. Enguany, es farà dins 

l’església de Sant Esteve i conjuntament amb la comunitat grecocatòlica. 

➢ (*)  Celebració interparroquial de les parròquies d’Olot a Sant Esteve. 
    

 

 
 

►GRUPS DE VIDA CREIXENT 
Els Grups de Vida Creixent continuem condicionats per 

la situació del coronavirus,  i ens hem d’atendre a les 

normes sanitàries. No fem les reunions presencials 

habituals, però seguim -a nivell personal- la proposta 

dels temes de reflexió i els motius de pregària que tenim 

amb el llibret “L’HARMONIA DE LA TEVA VIDA”.  
 

Pels temps que estem, i prenent les mesures oportunes 

de precaució indicades, convoquem a una nova trobada 

dels Grups de la comarca pel dijous, 25 de març, a les 

12 del matí, i al Santuari del Tura. Serà a l’entorn del 

temari d’aquest curs i amb la celebració de la Missa. 
 

Per a informació, l’Enric Pijuan: (tel 972 262 073)  
 

►ESGLÉSIA DEL CARME 
Havent hagut de tancar l’església per mor de la 

quarantena de la Covid-19, el proper dimarts, 23 de 

març es tornarà a obrir el temple  i es reprendran les 

Misses, amb els mateixos horaris habituals i, és clar,  

atenent tant pel que a l’aforament com per la normativa 

sanitària.  

 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Juan Antonio Capitán Artacho, als  86 anys 

Pilar Oliva Hosta, als 82 anys 

Lourdes Danès Pujolar, als 89 any 

Josep Coll Riera, als 86 anys 

August Riera Siosia, als 100 anys 

Caty Abel Puigferrer, als 63 anys  
                        ,  

►HORA SANTA  
Avui, diumenge 21, a les 17’45 h, pregària amb 

l’Exposició del Santíssim al Santuari del Tura. 
 

► VIA  CRUCIS  DURANT  LA  QUARESMA 
Al Santuari de la Mare de Déu del TURA: tots els 

divendres quaresmals a les 18’30 h 

A l’església del Carme, el dissabte 27, a les 19 h 

 

►Avui, diumenge, DIA DEL SEMINARI 
Amb el lema “Pare i germà, com Sant Josep”, a 

totes les Misses pregarem per les vocacions al 

ministeri sacerdotal, i farem la col·lecta extra-
ordinària per pastoral vocacional i pel manteni-

ment de l’edifici del Seminari i dels seus serveis. 

 

 

Doneu-los, Senyor, 
 el repòs etern ! 
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