
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Avui, col.lecta per, 

   

PREGÀRIA   
Això és el meu cos. Això és la meva sang.              

(Mc 14, 12-16.22-26) 

Jesús, quantes vegades  
m’he assegut a la teva taula per compartir la 
presència, la paraula i l’amistat. 
Així, has anat comunicant-me la vida de Déu 
i alimentes la meva vida espiritual. 
 

Sempre estàs disposat a acollir-me 
i a viure una autèntica comunió amb mi. 
Ets tu qui m’hi convida i m’hi espera. 
 

Coneixes molt bé les meves infidelitats  
i febleses, però no en fas cas i em dius  
que has vingut per aquells  
que més et necessiten, els pecadors. 
 

Sóc conscient que no sóc digne de rebre’t, 
però sé que vols venir a casa meva 
perquè m’estimes i em vols ajudar a ser millor. 
 

Gràcies per totes les vegades que  
m’has acollit a la teva taula i has vingut a mi 

   per ser el meu salvador i company de camí. 
 

6 de juny del 2021                    Nº 944 
Càritas convida a «ser més poble» per 

recrear les nostres relacions i construir 

una normalitat més justa i fraterna. 
 

 

CORPUS  CHRISTI  i  DIA DE LA CARITAT 
 

Avui celebrem la solemnitat del Cos i la Sang de Crist, la 

popular festa de “Corpus”; una celebració litúrgica que ens  ajuda 

a agrair el do de Jesús en el pa i el vi de l’Eucaristia. Els gestos i les 

paraules de Jesús: “Això és el meu cos... Això és la meva sang...”, 

ens remeten directament a la vida, al servei i a la donació de 

Jesús, que fa present l’amor de Déu. I aquesta presencia la tenim 

en el seu Cos i la seva Sang. 
 

Per això celebrem l’Eucaristia, per alimentar-nos del seu Cos i la 

seva Sang, presència sacramental de Jesús entre nosaltres. Una 

presència eucarística que avui ens invita a la pregària i 

l’agraïment, i també a la solidaritat envers els necessitats. El 

Santíssim és un lloc bo per a la reserva de la Comunió i per pregar 

al Senyor. 
 

Corpus també és el Dia de la Caritat, perquè combregar i adorar 

el Cos de Crist ens porta a sentir-nos també nosaltres Cos de Crist,  

Comunitat cristiana que viu la comunió i la solidaritat amb els més 

necessitats;  
 

Enguany, des de la C.E d’Acció Caritativa i Social, se’ns convida a 

reflexionar el text de Mt 25, 40: “Cada vegada que ho vau fer amb 

un d’aquests, els meus germans més petits, amb mi ho vau fer”. 

“En aquest temps de pandèmia, amb la convicció que el Senyor 

camina amb nosaltres, celebrem la Solemnitat del Corpus Christi, 

el Dia de la Caritat, en el qual estem fent de les dificultats del 

moment una gran oportunitat per a tocar les nafres de Crist i 

descobrir que, darrere de les seves ferides, trobem el dolor i 

sofriment dels nostres germans obrint-nos al misteri de Crist 

crucificat i ressuscitat on resplendeix la glòria de Déu. 
 

En aquests “temps forts”, on es necessiten amics forts de Déu,  bo 

i recuperant el sentit de la nostra vida sabent-nos fràgils i 

necessitats de salvació. Una necessitat que es fa concreta en la 

vida de cada dia, en la fraternitat i en l’esperança cristiana que 

brollen de l’Eucaristia. 
 

En aquests temps singulars en els quals s’estan prenent iniciatives 

excepcionals per a evitar i detenir el contagi d’un virus tràgicament 

mortal, tots percebem com es fan esforços en molts llocs de la 

nostra societat per a protegir les persones, a les famílies, fins i tot 

a les diverses realitats laborals, de les tràgiques sacsades que han 

ferit especialment als vulnerables i més empobrits, obrint, així, 

camins a l’esperança. En totes aquestes accions anem aprenent a 

fer-nos proïsmes, germans i germanes. Com a deixebles volem 

aprendre de manera nova que és a Crist a qui li ho estem fent”. 
 

És clar: siguem sensibles als “ferits per la vida”. Per mor de la 

caritat que està al cor de la nostra fe que celebrem i de la vivència 

del manament nou. Per això, avui, expressem aquesta fraternitat 

amb la col·lecta en favor de l’acció i els serveis de Càritas. 

 

 



 ►BENAURANCES DE LA SOLIDARITAT  
 (M. A. Murúa, adaptació) 

Feliços els que segueixen el Senyor 

pel camí del bon Samarità. 

Els que s'atreveixen a caminar  

seguint els seus passos, 

a superar les dificultats del camí. 

a vèncer els cansaments de la marxa. 

Els que en caminar van traçant sendes noves 

perquè altres les descobreixin i, motivats,  

entusiasmats, i continuïn l'obra del Senyor. 

Els que, atents, implicats i apressats, 

canvien la seva ruta per sortir a la trobada 

del Senyor viu en qui pateix, en qui és descartat, 

tan present en aquests temps actuals, 

tan pròxim per a alguns, per a altres tan llunyà. 
 

Feliços els que donen la vida pels altres. 

Els que treballen intensament per la justícia anhelada. 

Els que construeixen el Regne des de llocs remots. 

Els que, anònims i sense primeres planes, 

lliuren la seva vida perquè altres visquin més i millor. 

Els que amb el seu diari sacrifici 

fressen empremtes d'humanitat nova 

en un món marcat per  tants egoismes. 
 

Feliços TOTS els que treballen pels pobres. 

Des dels pobres.  Al costat dels pobres. Amb cor pobre. 

Contemplant diàriament la germana malaltia,  

primerenca, injusta, dolorosa, en els rostres “tocats” 
 

Feliços els que viuen solidaris esbrossant camins 

Pedregosos i polsegososs pels qui no compten 

en els nombres o estadístiques de la oficialitat. 
 

Feliços els que estimen el germà concret. 

els que no  es perden en les paraules 

sinó que mostren el seu amor vertader 

en obres de vida, de companyia i de lliurament sincer. 
 

Feliços els qui ensenyen, els que miren per tots. 

Perquè tots aprenguem de la vida 

sense distincions de color, pell o diners. 

Feliços els qui comparteixen els seus béns 

per viure com a germans en els escenaris de la vida. 
 

Feliços els que caminen plegats,  

a la recerca comunitària del Regne de Vida Nova 

i de Fraternitat Realitzada. 

Els que s'ajuden en els moments bons i dolents, 

els que aprenen que mes poden dos junts que un. 
 

Feliços TOTS els que pensen primer 

en el germà i es retroben en la seva alegria 

i en el sentit de la vida  treballant pels altres 

i pel Regne i pel Senyor viu enmig nostre: 

 en tants rostres humans malmenats  

per la vida i  per tants interessos egoistes. 
 

FELIÇOS, - i alcem la veu perquè ho escoltin molts - 

ELS QUI VIUEN EL PRINCIPAL MANAMENT 

QUE ÉS L'AMOR A DÉU EN EL GERMÀ. 

I en aquests temps marcats per les conseqüències 

sanitàries, socials i econòmiques de la Covid-19 

feliços els que es retroben en el camí més lluminós 

de la vida: l’amor que ens fa SER SOLIDARIS. 

►CORPUS, DIA DE LA CARITAT, 6 de juny 

Aquest diumenge de CORPUS, 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. Els cants seran 

acompanyats per la Coral Associa-

ció Gent Gran del Centre Cívic 

d’Olot, que dirigeix la Mª Rosa 

Fluvià. Pel que fa al rés del Rosari 
serà a Sant Esteve, a les 18’30 h i no hi 

haurà la Missa de les 19 h al Tura. 
 

També, és el Dia de Caritat, Càritas convida a «ser 

més poble» per recrear les nostres relacions i 

construir una normalitat nova, més justa i 

fraterna, construïda des d’un nosaltres que ens fa 

germans. 

Càritas Diocesana de Girona va atendre 29.915 

persones durant el 2020, una xifra que representa 

un increment del 21,8% respecte l’any anterior i 

l'atenció en serveis bàsics va créixer un 43,1%. 

Aquesta resposta no hauria estat possible sense 

el compromís de totes les persones voluntàries, 

socis i sòcies, donants, les Parròquies i tantes 

entitats amb Cor, que -amb els Equips locals i els 

professionals- canalitzen una onada de solidaritat 

sense precedents en aquests temps del corona-

virus tan complicat, especialment per a les 

famílies més vulnerables. Ara toca pensar en el 

futur amb esperança, teixir vincles de proximitat 

per no deixar ningú enrere i, sobretot, siguem 

bons veïns, solidaris i generosos per reflotar 

persones i famílies que viuen en la pobresa i 

tinguem una societat més justa. Per això en la 

Festa de Corpus i el Dia de la Caritat se’ns recorda 

el lema: SIGUEM MÉS POBLE. Les col·lectes de 

totes les misses seran per Càritas. Moltes gràcies.  
 

►PRIMERES COMUNIONS  
Durant aquest mes de juny, 

els diumenges, a les 12 h,  hi 

haurà les Celebracions de les 

Primeres Comunions. 
Hem de continuar observant les mesures sanitàries 

amb els condicionaments d’aforament (50 %, els distan-

ciaments, l’ús de mascaretes i el gel hidro-alcohòlic. 

Que siguin expressió d’un pas endavant de 

creixement en l’esperit i en la bellesa interior de 

l’amistat amb Jesús i de tants valors que ens fan 

persones autèntiques. 
 

►Parròquia de SANT ROC  
Divendres, 11 de juny, a les 19’30 h, lectura orant 

de l’Evangeli 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER  
Àngeles Lòpez Navarro, als 94 anys. A.C.S. 

Domingo Campos Romero, als 66 anys. A.C.S. 
 

► PREPAREN EL SEU CASAMENT 

Àngel Martí Valeri amb Lídia Bartolí Casadevall 

Marian Clavell Plana amb Anaïs Murlà Vilanova 

Sergi Vidal Mir amb Núria Camós Batlle 

 

 

 


