
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pregària:    
Tingues fe i no tinguis por. (Mc 5, 36) 
 

Jesús, 

la teva sensibilitat és mot gran; 

tot el teu ésser està disposat a acollir 

i a ajudar els qui et necessiten. 
 

Ets capaç de descobrir  

els sentiments de la gent  

a través de la paraula,  

però també et deixes tocar el cor  

amb els gestos i les mirades. 

Tens la sensibilitat d’una persona bona  

i, també, la del cor del Déu-Amor. 
 

La teva preocupació és que les persones 

arribin a tenir la pau del cor 

i el benestar del cos; 

per això, guareixes les malalties 

i perdones els pecats. 
 

Et volem demanar que  

el contacte en l’Eucaristia 

ens faci gaudir  

de la pau de la teva presència 

i ens ajudi a alliberar-nos de tot mal 
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DESESPERANÇA  I  FE 
Per experiència personal o propera haurem tingut o haurem 

vist  situacions complexes, de límits que ens toquen de mil 

maneres. Situacions com les malalties, i molt més si són 

incurables, injustícies, violències de tota mena, accidents, la 

mort de persones estimades, pandèmies, catàstrofes 

naturals... I és inevitable que davant aquestes realitats 

sorgeixin en nosaltres sentiments de queixa, d’incomprensió, i 

potser fins i tot de desesperació. I una pregunta: ¿Per què? 

Una pregunta punyent que tant pot fer trontollar la fe, com  

enfortir arguments per la no creença, o -qui sap si-  reforçar-la. 
 

La realitat ineludible del mal, físic o moral, personal o social, 

constitueixen pels humans una pedra d’ensopec. Tanmateix 

podem posar en joc molts recursos per lluitar contra el mal, 

per curar, per consolar, per fer costat als qui en pateixen 

directa o indirectament els efectes  dels mals. 
 

L’evangeli de Marc (Mc 5,36) ens presenta avui dues situa-

cions límits i desesperades i com són afrontades pels qui les 

pateixen i per Jesús mateix. La força de la seva Paraula gua-

reix i allibera. Una dona adulta, afectada per una malaltia 

crònica, sense dir res, toca el mantell de Jesús, per què pensa 

“Encara que li toqui només la roba que porta, ja em posaré bona”.   
 

Aquesta dona és símbol dels “descartats”, “malalts” i “ferits 

per la vida”. Aquest “tocar” és més que un gest físic: és una 

expressió de fe.  Jesús “sent” que l’ha tocat  i li diu davant de 

tothom: “Filla, la teva fe t’ha salvat. Queda lliure de la teva malaltia i ves-
te’n en pau” .Queda lliure i viu amb dignitat  la teva vida.   
 

També se li presenta a Jesús una altra situació límit. Un tal 

Jaire, cap de la sinagoga s’acosta a Jesús i li diu: “La meva filleta 
s’està morint. Veniu a imposar-li les mans” Jesús s’encamina a casa 

seva i quan li fan saber que la nena s’ha mort diu al pare: 

“Tingues fe i no tinguis por”. Quan arriba a la casa diu a la gent: 

“¿Què són aquesta aldarull i aquests plors? La criatura no és morta, sinó 
que dorm” . I mentre la gent s’enriuen entra a l’habitació, dona 

la ma a la nena i li diu: “Noia, aixeca’t. A l’instant la noia, que ja tenia 
dotze anys, s’aixecà i es posà a caminar”.  
 

 També aquest fet està carregat de simbolisme: S’ha adormit 

una nena i s’ha despertat una dona alliberada: “Déu no va fer la 
mort, ni li agrada que l'home perdi la vida; tot ho ha creat perquè existeixi, 
ha format el món perquè l'home visqui, sense posar-hi cap mena de verí 
de mor” (Sv, 1,13-15). 
 

 I per això, Jesús actua com actua:  Cura, es deixa tocar, dona 

la mà, allibera, acompanya, aixeca, demana fe i diu a tothom: 

“no tingueu por”.  Aquesta és la seva resposta i ens anima a 

fer-la nostra, per afrontar amb esperança activa les situacions 

complexes, amb prou motius de desesperança o amb prou de  

fe confiada. 
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►EN LA VIDA I LA MORT... 

En la missa exequial d’una senyora, molts anys 

Catequista, implicada en accions socials eclesials i en 

la vida parroquial, la seva filla llegí als presents un text 

d’acció de gràcies a Déu per la vida, que la seva mare 

havia deixat escrit:  

 

«Gràcies, Senyor, per la fe que m’heu donat i que 
jo he acceptat. Ha estat el motor de la meva vida i 
m’ha mostrat el camí a seguir.  
Gràcies per la vostra Paraula, que m’ha donat 
llum i resposta.  
Gràcies per la vostra presència a l’Eucaristia: és 
el millor regal que ens podíeu fer. 
Gràcies per haver conegut el meu espòs, 
company estimat de tots aquests anys. Amb ell 
hem pogut fer realitat el projecte de vida que 
dibuixàrem quan tot just naixia el nostre amor.  
Gràcies per la seva fidelitat i el seu amor.  
Gràcies pels fills, perquè ells ens han ensenyat el 
que és estimar sense límit i han estat el més 
important en les postres vides.  
Gràcies pels néts, perquè ells han estat la il·lusió 
de la nostra vellesa.  
Gràcies per la família, que ens ha acollit i 
acompanyat.  
Gràcies pels amics, perquè ells ens han ensenyat 
el valor de l’amistat. 
Gràcies pel sol que surt cada dia, per la pluja que 
amara la terra, pel paisatge que encisa la nostra 
mirada, per la perfecció d’una petita flor, per la 
grandesa de les muntanyes i pel somriure d’un 
infant. 
Gràcies per la música i els cants que ens eleven a 
Vós. 
Gràcies, també, pels moments bons i pels 
dolents, pel dol i per les llàgrimes vessades, per 
l’angoixa i les malalties. Acceptat tot en el nostre 
cor, ens enforteix i ens millora.  
Gràcies per la pau al cor després de les 
tempestes interiors. Tot és vida. 
Gràcies pels meus petits encerts i perdó per les 
meves pors i covardies, pel meu egoisme, per no 
haver estat a l’alçada del que Vós volíeu, per les 
vegades que he decebut els que m’envoltaven, 
per no haver estimat més.  
Ajudeu aquest món nostre que és la vostra 
creació i que nosaltres hem de procurar fer una 
mica millor. Perdó i Amor, Senyor Jesús, Déu 
nostre!» 
 
«L’amor que em tens és millor que la vida; per això 
els meus llavis et lloaran. Que tota la vida et pugui 
beneir i alçar les mans lloant el teu nom» (Sl 63, 4-5).  

 

Aquesta senyora, una dona amb vocació de servei que 

estimava la vida i la va oferir amb senzillesa i alegria al 

Déu d’Amor, se sentia caminant en la seva presència, 

atenta al pas i a la proximitat d’Ell, i disposada a 

respondre amb el seu fer de cada dia, en la pau o en la  

incertesa, en el goig o en la dissort, testimoniant amor 

i lliurament als altres. Beneint i lloant Déu en la vida i 

en la mort.  Enric Puig  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ►LA VIDA I LA MORT 
Em sembla que la vellesa es una mena de 

sagrament. Tot i que perdem l’oïda, hi sentim més, 

perquè sentim la vida, no pas els sorolls... A la llum 

de la mort, la vida adquireix un pes específic... mes 

definitiu. 

Hem d' aprendre a morir en la vida per aprendre a 

viure la mort. 

Sento la mort però no m'espanta. Sempre he estat 

familiaritzat amb la mort, ja des de petit. 

Primerament perquè la mort és una realitat de la 

vida, es l'últim moment de la vida alt i fort; a més, la 

mort es de tothom, i a la llum de la mort em penso 

que la vida es veu diferent, perquè si tens una 

resposta a la mort tens sentit per a la vida. 

Mirar enrere t'ajuda a pensar en l'arribada. 

Quan la mort no és simplement una mort morta o 

matada, sinó que és una mort viscuda, una mort 

donada, com ho és la dels màrtirs, aleshores es 

encisadora. I ho és perquè només es capaç de donar 

la mort aquell que es capaç d' anar donant la vida i 

de donar-la amb sentit. 

No es pot entendre la mort si no s'entén la vida. És 

l'entrada definitiva a la vida plena. 

La por i la mort sempre es fan enrere davant la Vida. 

La mort no deixa de ser una sorpresa. 

La mort es l'últim gran detall de la vida. Pere Casaldáliga                                                          
   

 ►PARRÒQUIES DE SANT ESTEVE I LES FONTS 

La Junta d’Economia parroquial tindrà reunió a la 

rectoria dilluns vinent,  28 de juny, a les 19’30 h  
 

►GRUPS DE VIDA CREIXENT 
Els Grups de Vida Creixent hem estat 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”.  

Ara, es convoca la trobada de final de curs, prevista 

pel dimecres, 30 de juny, a l’entorn del temari 

d’aquest curs i amb la celebració de la Missa, a les 

11 h, i al Santuari de la Mare de Déu del Tura. 

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

►Església de la Mare de Déu del CARME 
A partir del diumenge, 4 de juliol, els diumenges i 

festius, la Missa de les 8’30 h, passarà a les 9’30 h 
 

► HAN  REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Ona Costa Aumatell 

Amaya Plazas Portero 

Izel Abigail Benítez Almaraz 

Nil Rodríguez Puigmitjà 
                                   
► HAN  MORT  I  HEM  PREGAT  PER  
Ramon Delgà Collell, als 74 anys 

Isabel Bosch Pujolar, als 95 anys 

Cipriana Martín Arroyo, als 89 anys 

Llorenç Torrent Grabolosa, als 90 anys 

Joan Pagès Fàbregas, als 93 anys 

Lluís Martorell Bosch, als 83 anys 
Doneu-los, Senyor, el repòs etern! 
 

Web: Olot, Sant Esteve - | Bisbat de Girona (bisbatgirona.cat) 
 

 
 

Enhorabona 

a les famílies! 

 

 

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

