
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

PREGÀRIA:  
Jesús començà d’enviar els dotze.  
                                                (Mc 6, 7-13)  

Senyor, creure que som enviats  

és un requisit indispensable  

per qualsevol creient.  

Ens costa enraonar de Tu  

i de la nostra fe.  

Quan enviares els teus deixebles, 

els vares repetir un cop i un altre  

que anessin lleugers d’equipatge.  

De vegades ens refiem més 

dels nostres preparatius i mitjans  

que de la força de la teva Paraula. 
 

Senyor, anaven de dos en dos.  

El missatge suposa sempre  

l’enviament de la comunitat.  

No s’hi valen els protagonismes.  

Qui predica sap que compta  

amb el suport dels seus germans. 

No sempre hi pensem, Senyor.  
 

Senyor, ens vols pobres i austers. 

Som enviats i tot el bé  

que resulta de la nostra missió,  

és prova del teu amor a la humanitat. 

Senyor, ajuda’ns a descobrir 

 la força salvadora de la Paraula 

 i del teu testimoniatge.  

11 de juliol del 2021       Nº 949 
 
 

 

“CRIDATS  I  ENVIATS” 

Hem acabat el curs escolar, i hem entrat de ple a l’estiu.  Tanmateix 

continuem amb un temps ben especial, amb expectatives de distensió 

de la pandèmia, i de poder-la deixar enrere. Hem deixat temps durs de la 

covid-19,  que hem anat trampejant, com hem pogut  i sabut, amb molts 

alts i baixos per aquesta crisi sanitària-econòmica. Com mai hi ha ganes 

de llibertat per les trobades, pels retrobaments, pel lleure, per les 

expressions de la cultura popular i de les festes. Però afloren les variants  

del coronavirus, arribant-nos com noves onades, i s’estenen els contagis. 

Sembla que tindrem un estiu força condicionat, però millor que no pas el 

de l’any passat.  
 

Per descomptat, hem de continuar sent corresponsables de les 

situacions que vivim. Encomanem al Bon Déu els temps pels quals 

passem. Confiem amb el progressiu ritme de vacunacions. Siguem més 

conscients i solidaris, humanament i espiritualment. I, una vegada més 

reconeixem i agraïm els esforços per la bona convivència amb limita-

cions, per la salut de tots plegats, pel voluntariat en general que hi ha i, 

entre nosaltres, també donem-nos les gràcies mútues pels serveis de 

Càritas i pels serveis que fan possible la vida de les Parròquies. 
  

Quan, avui, llegim en l’evangeli (Mc 6,7-13) que Jesús “cridà els dotze i 

començà d’enviar-los de dos en dos, i els donà poder sobre els esperits 

malignes”, en realitat se’ns parla de la missió que Jesús confia als seus 

deixebles com d’una missió d’alliberament d’esclavatges. Pel que fa als 

esperits malignes, en la mentalitat d’aquell temps, eren com unes forces 

misterioses interiors que dominaven i alienaven les persones i les tenien 

sotmeses.  
  

Jesús apareix en l’Evangeli, com  el qui té el poder de l’Esperit Sant, i 

encomana als seus deixebles que, sense cap poder especial, vagin pel 

món, lleugers d’equipatge, sense entretenir-se en futileses ridícules,  

anunciant l’Evangeli de la Vida.  Que per allà on vagin, siguin persones 

portadores de pau, de convivència, de fraternitat. Que ofereixin un 

missatge, que no esclavitza, sinó que allibera dels dimonis de la 

desesperança, dels mals esperits de l’ambició del poder i del diner, de 

l’autosuficiència i de la insolidaritat. Es tracta d’anunciar i  proposar un 

missatge que no és  d’amenaces ni condemnes, sinó  de  benedicció, 

d’experiència, de sentit de l’existència  i  d’esperança.  D’aquesta 

manera els deixebles beneiran tots els esforços de bona voluntat i de bé, 

testificant que val la pena de seguir Jesús vivint el seu Evangeli. 
 

En aquesta línia és escaient l’himne amb què comença la carta als 

cristians d’Èfes (Ef 1,3‐14). És la carta que ens acompanyarà uns quants 

diumenges. No podem fer més que beneir «el Déu i Pare de nostre 

Senyor Jesucrist, que ens ha beneït…, ens elegí…; per amor ens destinà a 

ser fills seus per Jesucrist…, en ell hem estat rescatats». Encara afegeix, 

«la riquesa dels favors de Déu s’ha desbordat en nosaltres i ens ha 

concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim.» , «ha volgut unir 

en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra.» Això vol dir que 

ja ara, i aquí, som “cridats i enviats” al nostre entorn, a “aquest món”, 

que hem d’estimar perquè és el nostre, maldant per les causes nobles, 

humanitàries, alliberadores i que eleven l’esperit.  Encomanem-ho al 

Bon Déu, i que pugui comptar amb nosaltres, sempre! 
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►FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Festa de la Mare de Déu del Carme, més i més 

entranyable a Olot,  és una invitació a interioritzar, en 

la pregària i la meditació, la fe en Crist Jesús. I així ho 

expressem en l’oració de la col·lecta de la Missa: “Que 

no ens manqui, Senyor, la intercessió de la Verge 

Maria, i que amb el seu ajut arribem feliçment a la 

muntanya que és Crist”. 
 

Tanmateix, ens podem fixar que l’actitud de fons de 

Maria és la contemplació dels esdeveniments de la 

vida, amb prou obertura evangèlica i fe, per descobrir-

hi la voluntat de Déu. I, que malgrat no comprendre-ho 

pas tot, el seu Sí a l’Amor infinit traspua tendresa, 

llibertat i serenor, i es fa expressiu en el servei. . . 
 

Tradicionalment aquesta commemoració s’ha vinculat 

a l’aparició de la Mare de Déu a Sant Simó Stock. Ho 

tenim reflectit en el retaule de la mateixa església del 

Carme d’Olot. En aquella ocasió, la Verge hauria donat 

el famós escapulari del Carme, el qual segons la Butlla 

del Papa Joan XXII tindria prou virtuts.  
 

Tanmateix una formula breu per la imposició de 

l’escapulari diu així:  

“Rep aquest escapulari, signe d’una relació especial 

amb Maria, la Mare de Jesús, que et compromets a 

imitar. Que aquest escapulari, et recordi la teva 

dignitat de cristià, la teva dedicació al servei dels 

altres i la imitació a Maria. Porta’l com a senyal de la 

seva protecció i com a signe de la teva pertinença a la 

família carmelitana, disposat a complir la voluntat de 

Déu, amb el compromís de treballar per a la 

construcció d’un món d’acord al seu pla de fraternitat, 

de justícia, de pau”. 
 

►CANTS I GOIGS de  la MARE DE DÉU del CARME  
Un element indispensable en moltes festes són els 

cants i melodies populars. El goig és un gènere poètic 

l'origen del qual es remunta a l'edat mitjana; es posat 

normalment sota l'advocació d'un sant o d'una 

marededeu, i en ell es canten les seves virtuts i 

guariments. 

Els gojos a la Mare de Déu  

del Carme d’Olot canten:  
  
Ja que sou tan gran Senyora 
en la terra i en el cel, 
Siau nostra protectora 
Reina i Mare del Carmel. 
 

Per ço Olot, ciutat ben pia, 
Us ofrena uns goigs senzills 
per cantar-vos nit i dia 
amb amor sincer de fills. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ MISSA anticipada i/o del GALL: 

19 h: al Santuari del Tura 
19’30 h: al Carme 
20 h: a Sant Roc          
21 h: a Batet 
22 h: a Riudaura 
  
♦DEFUNCIONS: han mort i hem pregat per: 

-   Elvira Sànchez Maroto Bautista, als 92 anys 
- José Abulí Pereira, als 59 anys 
- Pere Torras Plana, als 67 anys 
- Miquel Girgas Font, als 83 anys 
- Àngel Pagès Solà, als 79 anys 

  

 

►MARIS STELLA 
 

Quan vostra glòria, oh Reina!, clarejava 

dins sublim llunyedà de profecies, 

ja vostra imatge contemplava Elies 

damunt l'aspre Carmel i la mar blava. 
 

Sobre les ones i la costa brava, 

del mar entre les fondes harmonies, 

més lluminosa avui que en aquells dies, 

la vostra imatge bellament s'hi grava. 
 

Verge del Carme!, bé podeu estar-hi 

aquí, on l'esforç d'una ànima agraïda 

humil vos ofereix nou santuari. 
 

Pagau-la Vós amb un tresor sens mida... 

i esteneu des d'aquí l'escapulari 

al nàufrag de la mar... i al de la vida! 
 

Poema de Miquel Costa i Llobera a la Mare de Déu del Carme 

 

►Església de la Mare de Déu del CARME 
                                                    Pares Carmelites d’Olot 
 

SOLEMNE TRIDU: dies 13, 14 i 15 de juliol 

A les 19 h: Rosari, Alegries i Eucaristia 

                   Predicador: Fr. Nicolàs Carrizales, O. Carm. 

Dijous, 15, a les 19 h: cloenda del Tridu: Rosari,     

Alegries i Eucaristia, Cant de la Salve.  
 

Divendres, 16, Solemnitat de la M. de D. del CARME 
MISSES: a les 9’30 h i a les 11’30 h 
        a les 11’30 h: MISSA solemne concelebrada. 

         Presidirà el P. Xavier Garmón Prior Provincial de  

                             l’O. Carmelitana (al final, cant dels goigs) 
a les 19 h: Rosari, Exercici del mes i Eucaristia. Cant 

de la Salve (cloenda de la festa) 

 

- Al Carme, durant el mes de juliol, inclosos els quatre 

diumenges, a les 19 h: rosari, Exercici del mes i Eucaristia 

- Amb motiu del Tridu de la Mare de Déu del Carme, del 

dimarts 13 al divendres 16 de juliol, no hi haurà el rosari 

ni la Missa vespertina al Santuari del Tura. 

- Per molts anys als Pares Carmelites, a les Associacions 

Carmelitanes i a les senyores que duen el nom de 

l’advocació del Carmel. 
 

►ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR (CAPUTXINS) 
Aquest diumenge, 11 d’abril, a les 10 h, i als 

Caputxins, MISSA dels grecocatòlics de ritu bizantí 
 

►VISITA GUIADA A SANT ESTEVE D’OLOT 
Serà el proper dissabte, 17 de juliol, de les 11 a les 13 

h, a càrrec de la professora Carme Grau (616669132) 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Consol Oliveras Cros, als 71 anys (13.04.2021) 

Angelina Grabulosa Matabosch, als 84 anys 

Maria Franch Colomer, als 85 anys 

Emília Sacrest Ayats, als 90 anys 

Joan Badosa Pujolar, als 88 anys 

Antònia Paredes Arjona, als 84 anys 

Pepita Viñolas Valls, als 99 anys 

Miquel Pujolar Font, als 90 anys 

Gabriel Femenia Gomila, als 83 anys 

Mercè Huix Rovira, als 86 anys 

Manuel Fernàndez López, als 92 anys 

 

 

 

 

 

Doneu-los, 
Senyor , 

el repòs etern! 


