
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per  pregar. . . 
Bategeu-los en el nom del Pare, del Fill  

i de l’ Esperit Sant. (Mt 28, 16-20) 
 
Senyor, que siguem per als nostres germans 
amor misericordiós com el del nostre Pare Déu. 
Amor generós com el de Jesús 
i Amor que anima i empeny cap al bé 
com el de l'Esperit. 
 

Senyor, ens convides a seure  
vora el teu Fill i l'Esperit Sant. 
Vols compartir amb nosaltres  
la teva il·lusió pel món i per les persones. 
Que duguem a tots els qui ens envolten  
la il·lusió i l'alegria de viure. 
 

Senyor, que durant la setmana siguem imatge 
d'un Déu que és tendresa incondicional, 
comunicació sincera i veritat misericordiosa. 
Dóna'ns la capacitat de jutjar  
a la manera de Déu 
que fa ploure sobre bons i dolents. 
 

Senyor, dóna'ns el teu Esperit 
que ens alliberi de l'entumiment del cor, 
de la tristesa que ens priva 
de les ganes de viure 
i ens doni una esperança sòlida, 
capaç de superar tota desesperació 
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QUAN TU DIUS. . . DÉU RESPON. . .  
 

Avui, és la Festa de la SANTÍSSIMA TRINITAT. Ho expressem 

sempre en la litúrgia, en la pregària personal, en la catequesi... 

Durant el temps pasqual hem celebrat que el Pare ha ressuscitat el 

seu Fill Jesucrist i ens ha donat el seu Esperit. Així professem que 

creiem en Déu Pare, Fill i Esperit Sant; i donem glòria al Pare, al Fill 

i a l’Esperit Sant, avui especialment demanem que l’amor del Pare, 

la gràcia de nostre Senyor Jesucrist i el do de l’Esperit Sant siguin 

amb tots nosaltres. Ens pot ajudar aquest escrit de Ll. Armengol:  
 

Quan passem per situacions difícils, solem manifestar el nostre 

patiment amb un clam interior que ens surt de molt endins. No 

penséssim pas que aquest clam sigui inútil, que no sigui escoltat. 

Aquests clams espontanis, que són expressió d’un patiment 

profund, mai no deixen indiferent el qui ha vingut a portar-nos la 

Bona Nova. Ell sempre dóna respostes que asserenen el cor. 

Només cal saber fer silenci interior perquè se’ns facin audibles. 

Recordem alguns dels nostres clams més freqüents i les respostes 

que ens dóna el Senyor. 
 

«Ja no puc més...!» R. «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i 

afeixugats, i jo us faré reposar» (Mt 11,28). «Aixeca’t, pren la teva 

llitera i camina» (Jn 5, 8) (Lc 7,14) (Jn 11,25.43) (Mc 5, 41). 
 

«Ningú no m’estima...!» R. «Tal com el Pare m’estima, també jo us 

estimo » (Jn 15,9). «Els estimà fins a l’extrem» (Jn 13,1). 
 

«Tinc por...!» R. «Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, 

creieu també en mi» (Jn 14,1) «Llavors el vent va parar i seguí una 

gran bonança » (Mc 4,39) (Lc 1,37). 
 

«Estic a les fosques...!» R. «Jo sóc la llum del món. El qui em segueix 

no caminarà a les fosques» (Jn 8,12) (Jn 14,6) (Jn 1,9) (Is 58,10-

11). 
 

«Em sento sol...!» R. «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del 

món (Mt 28,20) (Jn 14, 23). 
 

«No m’hi veig amb cor, Senyor...!» R. «Demaneu, i Déu us donarà; 

cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà.» (Mt 7,7) (Lc 1,37) . 
 

«He fallat; no mereixo perdó...!» R. «Celebrem-ho perquè aquest fill 

meu era mort i ha tornat a la vida» (Lc 15, 24) (Mt 18,13-14) (Lc 

5,32). 
 

«Tinc molts dubtes...!» R. «Feliços els qui creuran sense haver vist!» 

(Jn 20,29) (Jn 11,27). 
 

«Estic trist...!» R. «I la vostra alegria, ningú no us la prendrà» (Jn 16, 

22) (Mt 26,38) (Mt 5,4) (Is 58,7-10). 
 

Com més coneguem les Escriptures, més familiar se’ns farà la veu 

del Senyor. I com més escoltem aquesta veu més llum, més força i 

més esperança hi haurà en la nostra vida.  

 
“Déu és amor; el qui està en l'amor està en 

Déu, i Déu està en ell” (1Jn 4,16 ). Dema-

nem al Pare que per mitjà del Fill continuï 

omplint-nos de la gràcia del seu Esperit. 

 



9 ► LA VEU DE DÉU 

Diu el Papa Francesc: “Aprenguem d’Abraham a pregar amb 
fe: escoltar el Senyor, caminar, dialogar, fins i tot discutir. No 
tinguem por de discutir amb Déu! Diré també una cosa que pot 
semblar una heretgia. Moltes vegades he sentit gent que em 
diu: 
 “Saps, m’ha passat això i m’he enfadat amb Déu”  
– “Tu has tingut el coratge d’enfadar-te amb Déu?”  
– “Sí, m’he enfadat”  
– “Però aquesta és una forma de pregària”. Perquè només un 
fill és capaç d’enrabiar-se amb el pare i després retrobar-lo. 
Aprenguem  a pregar amb fe, a dialogar, a discutir, però sempre 
disposats a escoltar la paraula de Déu i a posar-la en pràctica. 
Amb Déu, aprenguem a parlar com un fill amb el seu pare: 
escoltar-lo, respondre, discutir. Però transparent, com un fill 
amb el pare”.  
 

Com puc saber si és Déu el qui em parla? 
Aquí tens unes quantes pistes de resposta: 

 

- Si et desperta i et fa sortir de la mediocritat; si et 

compromet i complica la teva vida, però l'omple de 

sentit. .. és veu de Déu. 
 

- Si et fa sortir de la teva terra, de la teva petita illa, 

del teu petit món i de les coses que t'encadenen i et 

llença al món sencer. .. és veu de Déu. 
 

- Si truca al cor, a l'amor, a la generositat, a la il·lusió, 

no a' la por ... és veu de Déu. 
 

- Si et convida a ser profundament feliç i a fer feliços 

als altres, si parla el llenguatge de la confiança i de la 

comunió ... és veu de Déu. 
 

- Si et fa descobrir la teva pròpia realitat de feblesa, 

però també tot el que pots fer amb la seva ajuda ... és 

veu de Déu. 
 

- Si et va alliberant de coses, del teu egoisme, de tu 

mateix; si desfà els teus plans, com se'ls va canviar a 

Maria de Natzaret i a tants i a tantes ... és veu de Déu.  
  
- Si no et treu d'aquest món, però t'hi fa ser com el 

llevat, com sal, com llum ... és veu de Déu. 
 

- Si et convida a apropar-te, a estar i a sentir amb els 

més pobres, a donar la vida, alegria, esperança, 

plenitud, sentit ... és veu de Déu. 
 

- Si no té res a veure amb la publicitat de la televisió, 

si no és per a fer-te més famós, ni et donarà més 

poder ni més riquesa, ni el que t'ofereix ho poden 

robar els lladres, ni devaluar-ho les caigudes a la 

borsa ... és veu de Déu. 
 

- Si no t'omple de paraules per atabalar-te, si no que a 

vegades calla i fa silenci convidant-te a la reflexió, a la 

recerca humil i a la pregària pacient ... és veu de Déu. 
 

- Si aquesta veu va germinant en tu lentament, com la 

llavor en la terra, si et convida a centrar-te en el Crist, 

a seguir-lo, a conviure amb Ell, a ser el seu amic ... és 

veu de Déu.   
 

- Si és com un "ressò" evangèlic, si en la pregària no 

pots esborrar-la del pensament ... és veu de Déu. 
 

 

 

 

  

►ROMERIA AL SANTUARI DE LA MARE DE 
DÉU DEL MONT (Arxiprestat de l’Alt Fluvià) 

Dissabte, 5 de juny del 2021 
Programa:  
- sortida d’Olot a les 10 h del matí 

- Esmorzar al Monestir de Sous 
                                                           (cal dur-se’l) 

- MISSA al Santuari a les 12 h  

- Ofrena a la Mare de Déu del Mont 

- Dinar de germanor al restaurant 

- Comiat i l’hora dels adéus. .  
Pel que fa a la inscripció, i poder organitzar l’anada i 

el retorn, cal apuntar-se, abans del dilluns, 31 de 

maig. Gil Anglada: 676 877 466. Dinar: 20 € 
 

►CORPUS, DIA DE LA CARITAT, 6 de juny 
Ho tindrem ben present a totes les Misses dominicals 

i, a les 19 h, hi haurà la Solemne Missa Major de 
Corpus a Sant Esteve.  Al final de la Missa, hi 

haurà un acte d’adoració del Senyor: amb la pregària, 

la benedicció i el trasllat del Santíssim a la Capella  

per la reserva. 
 

La mateixa Missa, cada Eucaristia, sempre, ja és un 

acte renovat d’agraïment i d’adoració a la presència 

del Crist gloriós en les espècies eucarístiques del Pa i  

del Vi, però, amb la Diada de Corpus, Festa del Cos i 

Sang de Crist,  ho posem especialment de relleu. 
 

Atenció: el rés del Rosari serà a Sant Esteve, a les 18’30 h i          
no hi haurà la Missa de les 19 h al Santuari del Tura. 
 

Corpus és el memorial de la Caritat de Crist. 
La solidaritat dels voluntaris, donants i col·la-
boradors permet fer Càritas: seguir estant a prop 

de les persones més desfavorides en aquests temps 

de coronavirus i de les seves conseqüències negati-

ves, a nivell sanitari, social i econòmic. Captenim com 

cada gest, per petit que sigui, compta. La ferida dels 

mals temps de crisi creix, preocupa i fa patir.  
 

Davant de les necessitades sentides cada gest 
compta. Ajudem a ajudar, a pal·liar i/o guarir moltes 

ferides amb la nostra aportació generosa. 
 

Amb motiu del Corpus, Dia de la Caritat, Càritas de 

la diòcesi fa una col·lecta especial, per treballar al 

servei dels necessitats, bo i fent expressiu el 

compromís d’ajut solidari i de promoció humana.  

 

► HAN  REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Catalina Isabel Jou Johanson, filla de Carlos i Adriana 
Nicolàs-Mario Aguilar Matamoros, fill de Meladi V. i Javiera L. 
Juan S. Montenegro Garvaito, fill de Miguel A. i Diana M. 
Alexandra Avril Santos Avila, filla  de Juan F. i Karla Patricia 
Lluís Batlle Sucarrats, fill de Josep i Laura 
Saudy Camila Sierra Marin, filla de Ladino i Zaira Patricia 

                                  Enhorabona a les famílies! 
 

► HAN  MORT  I  HEM  PREGAT  PER  
Natividad Andrés de la Rosa, als  99 anys 

Domingo Mora Rey, als 72 anys 

Francisco Fajula Jordà, als 99 anys 

Lluís Vila Pararols, als 91 anys 

         Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 
 

 

 

 


