
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PREGÀRIA       
Beneït el qui ve en nom del Senyor ! 
                                              (Jn 12, 12-16)  

Jesús, Senyor:  

ens imaginem trobant-nos enmig  

d’aquella gentada entusiasmada  

que t’aclamava com a l’Enviat de Déu.  
 

I sentim que ens preguntes  

quina és la raó del nostre entusiasme:  

si el miratge del poder i la fama  

o bé el camí de servei que tu has seguit.  
 

Tu vols que ens adonem  

que la teva glòria és una altra cosa:  

la teva entrada triomfal a Jerusalem  

la vas fer muntant un humil ruquet  

i no pas un cavall guerrer i victoriós.  
 

Obre’ns la intel·ligència  

perquè entenguem d’una vegada  

que allò que ens invites a compartir  

no és la glòria del triomf guerrer  

sinó la glòria del teu servei humil. 

La Covid-19 i les conseqüències que ha 

tingut, que té i que tindrà, ens fa més 

humils, agraïts i solidaris: sentint-nos 

més a prop dels qui pateixen, dels qui 

estan sols, dels qui passen necessitat, 

també dels amics, dels familiars… Tant 

de bo que aquestes situacions que 

vivim ens portin a iniciar una nova 

manera de viure més autèntica, mes 

sòbria, fraterna, justa i més d’acord 

amb els valors lluminosos de 

l'Evangeli. 

 

28 de març del 2021               Nº 934   SETMANA SANTA:  UNS DIES DE CONTEMPLACIÓ I DE PREGÀRIA 
Pels cristians és una setmana d’intensa vida espiritual, revivint 

l’amor i la fidelitat de Crist en la seva Passió, Mort i Resurrecció. 

Ens hi poden ajudar la participació en les diferents celebracions: 
 

DIUMENGE DE RAMS 
Avui,  sense la tradicional benedicció de palmons i palmes a fora per la 
normativa sanitària. Potser molts no saben el significat religiós 

d'aquesta festa. Jesús va ser aclamat, també a Jerusalem, per 

infants que tampoc entenien tot el que passava. A la Missa con-
templem la Passió del Senyor, el profeta de l’esperança. 
 

DILLUNS SANT 
Dilluns podem participar a la Celebració Comunitària de la 
Penitència. Som pecadors i podem rebre el perdó per caminar 

més a plena llum, i ben celebrar els dies sants. 
 

DIJOUS SANT 
Al capvespre som convocats a celebrar l'Eucaristia. L'Evangeli 

de Sant Joan ens sorprèn amb unes paraules solemnes: “Jesús 

sabia que havia arribat la seva hora, la de passar d'aquest món al 

Pare. Ell que sempre havia estimat els seus en el món, ara els 

demostrà fins a quin punt els estimava”. Aquest dia ha estat 

qualificat com dia de l'amor fratern. El Senyor mostra que estimar 

necessita de la humilitat i el servei. No hi ha un amor més gran 
que el qui dóna la vida. L'Eucaristia és el misteri que ens 

permet de tornar a experimentar el seu amor. I preguntem-nos si 

ens deixem transformar pel seu amor. 
 

DIVENDRES SANT 
Tot el dia és presidit per la Creu. En l'església, silenci, austeritat, 

tot perquè ens puguem endinsar en el misteri de la mort del Crist. 

Farem el Viacrusis. La Passió, segons Sant Joan, ens mostra el 
Senyor a la Creu. Del seu costat en surt sang i aigua. Signes del 

Baptisme i l’Eucaristia. Ara entenem les seves paraules, “Els qui 

estimen la seva pròpia vida la perden; els qui no l'estimen en 

aquest món, la guarden per a la vida eterna”. Contemplem la 
Creu. La Creu no és per enfonsar sinó per enlairar, no vol ferir, sinó 

guarir. En la Creu hi ha el misteri de la nostra salvació. 
 

VETLLA PASQUAL. DIUMENGE DE PASQUA 
Som especialment convidats a la Vetlla de Pasqua. La celebració 

mare de totes les altres celebracions. Celebrem la Resurrecció 
del Senyor. El foc nou inicial (enguany en el mateix presbiteri) encén 

el ciri pasqual que destaca el triomf del Ressuscitat sobre les 

tenebres que intenten planar en aquest món. La Paraula de Déu 

ens convida a unir la nostra història amb la historia de la salvació. 

L’aigua baptismal fa germinar els brots nous del tronc de Jesús i 

enforteix les sarments ja existents perquè romanguin unides al 

Cep. La taula de l’Eucaristia, finalment, permet la trobada amb 

el que ens va estimar primer. Creure en la Resurrecció és 
creure en la Vida -amb majúscules- que tenim en Jesucrist, 
el Ressuscitat. Alegrem-nos i celebrem-ho. 



 
Heus ací 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: Vetlla Pasqual) i  el Diumenge de 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 

2 d’abril 

 DISSABTE SANT 

  VETLLA PASQUAL 

3 d’abril 

PASQUA 
 

4 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     

SANT JAUME DE LLIERCA   10 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 d’Olot a Sant Esteve.  
    

 

 
 

►ALMOINA PENITENCIAL  
Durant la Quaresma, se’ns proposa que omplim 
d’esperit els nostres dejunis i abstinències, 
pregant, fent servei, compartint el fruit de les 
nostres privacions amb els germans necessitats.  

Per això podem destinar les privacions voluntàries a 

almoina penitencial a diferents programes de Càritas 

a favor de les persones en situació o risc de pobresa i 

exclusió social.  

Podem lliurar la nostra almoina penitencial a la caixeta 

de l’església que tingui aquesta destinació, al despatx 

parroquial, a la sagristia o bé, directament al compte 

de Càritas: ES51 2100 8102 3323 0007 9620 
 

ENLLAÇ DE PÀGINA WEB 

Olot, Sant Esteve - | Bisbat de Girona (bisbatgirona.cat) 
Si algú von rebre el full per wapps o per correu electrònic 

ho pot comunicar a  la mateixa  sagristia. 

► HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 

Nima Safont-Tria Jurado, fill d’Albert i Carmina 

Dylan Alberto Arjona Chavez, fill de Santiago i Karoll 

Thiago Enrique Avilez Romero, fill de Ketty Johanna 

David Orozco Castro, fill de Julian David i Gloria Cindy 

José Monreal Giron, fill de Juan Manuel i Maryury 

Ivanna Monreal  Larios, filla d’Abel i Nadia Nicolly 

                                          Enhorabona a les famílies ! 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Gna. Rosa Olivé Resplandi, als 95 anys 

Maria Naspreda Tarrés, als 88 anys 

Ramon Codina Grivé, als 99 anys 

Maria Vilalta, Sau, als 94 anys 

Carmen Garcia Caballero, als 74 anys 

No portis sobre el demà els maldecaps d’avui, el demà 
resta en Déu, deixa’ls en Ell. El moment present és una 
fràgil pasarel.la. El passat Déu el perdona!. El futur?. Déu 
el dona. Viu el dia d’avui en comunió amb Ell.  
BON DIUMENGE DE RAMS I BONA SETMANA SANTA 
 

 

Doneu-los, Senyor, 
 el repòs etern ! 

http://www.bisbatgirona.cat/ca/parroquies/c/1446-olot-sant-esteve.html

