
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

Qui vulgui ser important entre vosaltres 

ha de ser el vostre servidor (Mt 20, 20-28) 

 
 

PREGÀRIA: (Mt 20, 20-28) 
 

Senyor, en aquest temps de crisi econòmica,  
ens demanes que siguem capaços de compartir. 
És ben poc allò que cadascun pot aportar, 
però quan ho fem, Tu ho multipliques 
de manera que ningú no se senti humiliat  
ni superior als altres. 
 

Senyor, sols podem prendre part a l’Eucaristia 
si compartim les joies, les esperances 
i els problemes dels nostres germans. 
Que no ens limitem a la queixa fàcil 
o a protestar sense cercar solucions. 
 

Senyor, tot el que tenim és un do teu. 
Ens dones els béns perquè els administrem 
i els fem fructificar en bé dels germans. 
 

Senyor, tots tenim fam. 
Necessitem sentir-nos estimats,  
enyorem l’escalfor de l’amistat 
i una vida familiar estable. 
No sempre és tan fàcil. 
 

Senyor, que sapiguem aprofitar  
aquests dies d’estiu 
per cercar alguna estona de silenci 
que ens ajudi a discernir  
allò que realment ens convé. 
 

Senyor, fes-nos testimonis del teu amor. 
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SANT JAUME, apòstol       

 

Jaume, fill de Zebedeu i Salomè, germà de 

Joan Evangelista, nasqué a Betsaida. Jaume 

prové de Jacob que vol dir “Déu et protegeixi” 

i la seva síncope és Santiago = Sant Jacob.  

 

Era un pescador jove que va seguir Jesús, i deixà la barca i el seu 

pare. Un dels tres deixebles més antics del Mestre, juntament amb 

Sant Pere i el seu germà. De caràcter impetuós, volia fer baixar foc 

del cel quan els samaritans es resistien a creure. Era pretensiós, 

demanant amb el seu germà –fent-ho demanar per la mare 

influent-  els primers llocs. Les rauxes i les pretensions foren ben 

encaminades més tard, quan va madurar la seva fe. Predicà poc 

temps. La seva missió fou breu, però intensa, ardorosa. I, la seva 

vanitat de ser el primer va tenir un acompliment diferent: s’havia 

fet malveure per les autoritats polítiques i religioses de Palestina i 

fou el primer dels Apòstols que va vessar la seva sang, i ben aviat, 

l’any 42. Va avançar-se a tots els altres apòstols en el martiri. 

  

La tradició l'ha convertit en evangelitzador de la fe cristiana a 

Espanya. Des del segle IX es venera el seu sepulcre a 

Compostel.la, que es va convertir en lloc de pelegrinatge i de 

referent de la fe per Europa. Tanmateix és un apòstol sense 

espasa. No era cavaller ni un “matamoros”. La llegenda i els 

artistes l´han posat sobre un cavall blanc, amb l´espasa 

desembeinada, perseguint els serraïns que fugien. Tot això es va 

imaginar amb les conveniències d´explicar la Reconquesta, a la 

batalla de Clavijo, convertint l´apòstol, en un cavaller guerrer, 

defensor de la fe i de la pàtria.  

 

Som un poble marcat per la fe cristiana. No cal reduir la religió a 

l’esfera de la vida privada. La fe i la comunitat que l’expressa 

tenen el seu lloc en la vida pública i col·lectiva. . Han de ser-hi 

presents com un llevat, però no s’han de confondre. La vida social 

és laica i no hem d’enyorar la cristiandat. Espanya no és catòlica, 

ni Catalunya tampoc... Però al nostra país, hi ha uns cristians que 

hi som presents, col·lectivament, democràticament i sense cap 

mena d’hegemonia. Si de cas els cristians hem de ser-hi en el 

diàleg, el perdó, la reconciliació i la tolerància. 

 

Amb aquesta avinentesa podem demanar a Sant Jaume que 

intercedeixi per tots els pobles, perquè ens puguem retrobar en el 

reconeixement dels nostres drets, perquè aprenguem a viure 

democràticament, amb respecte i amb tolerància, sense 

arrogàncies, sense excloure mai a ningú, ni a l’immigrant ni al 

diferent; estimant la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres 

institucions, però sense menystenir les altres llengües ni les altres 

cultures; essent fidels al nostre tarannà, però sense negar-nos mai 

a escoltar, a dialogar, a acollir, a compartir. . . I, que sapiguem 

implicar-nos en el rellançament cultural, social i econòmic per 

millor contribuir solidàriament a la superació  dels mals temps de 

la Covid-19.  (“I una terra nova”, Joan Busquets – text adaptat) 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

► EFECTES SECUNDARIS DE LA COVID 
Quan es parla dels estralls provocats per la 

pandèmia de la Covid, pensem sobretot en el 

número de les persones mortes a causa del virus, 

en la quantitat de persones infectades, 

hospitalitzades o ingressades a les UCIs i també 

en les conseqüències econòmiques de la 

pandèmia en forma d’eres, d’empreses tancades 

o de persones a l’atur.  
 

Hi ha uns altres efectes dels que es parla molt 

menys i que, no obstant, també tenen una 

gravetat extrema. Em refereixo, per exemple, a 

problemes de relació interpersonal i de salut 

mental i emocional. 
  
Durant el temps de pandèmia s’han incrementat 

en un 80% les denúncies de parella per 

agressions. Per altra banda, durant l’any 2020 el 

telèfon de l’esperança, al que truquen persones 

desesperançades, va atendre 54.846 trucades, i 

el nou telèfon de prevenció del suïcidi ha atès 

des de l’agost passat 1.102 trucades.  
 

Des de l’Observatori de l’Esperança s’afirma que 

les trucades de temàtica suïcida estan creixent 

de manera alarmant des de l’octubre passat. Si 

al llarg de l’any 2020 se’n van rebre més de mil, 

només en el que portem del 2021 ja sobre-

passen amb escreix les dues mil.  
 

Són xifres esfereïdores i que encara resulten més 

preocupants pel fet que, segons asseguren els 

experts, “la gent que truca només és la punta de 

l’iceberg” d’un problema molt més gran i que va 

a més.  
 

En definitiva, més enllà dels problemes sanitaris i 

econòmics directament vinculats a la pandèmia, 

hi ha un mar soterrat de patiment interior que 

afecta moltíssimes persones. I això és un repte 

de grans proporcions per als cristians, cridats a 

ser sensibles al dolor que ens envolta, a compar-

tir-lo i a fer els possibles per alleujar-lo. J. Ferrés  
 

►HAN CELEBRAT EL SEU CASAMENT 
Omar Gilberto Ochoa Garcia amb Nataliia Kozoriz 

                                          Per molts anys ! 
 

►HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Emmanuel Naranjo Serna 

Èric Morató Castanyer 

Marina Sacrest Bonzywch 

Alina Lavchanko 

Josué Francisco Banegas Zelaya 

Núria Canalias Torres 

  Enhorabona a les famílies ! 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Joaquim Esquerrà Masmitjà, als 64 anys 

Joan Costa Ferrer, als 64 anys 

Ricard Casas Castells, als 61 anys 
 

Si desitges rebre el FULL per WahatsApp o per 

mail,  pots comunicar-ho a la mateixa sagristia 
 

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

 

Doneu-los, Senyor , 
el repòs etern! 

►DECÀLEG DE L’AMABILITAT PER PRACTICAR SEMPRE 

1. Mira de reconèixer i de respectar els mèrits dels 

altres, i d’acceptar les seves maneres de pensar 

encara que siguin diferents de les teves. 

2. Tracta els altres amb el mateix respecte i estima 

amb el que t’agradaria que et tractessin a tu. 

3. Procura ser complaent amb els qui t’envolten quan et 

demanen un favor o sol·liciten la teva ajuda. 

4. Utilitza paraules com gràcies, perdó, si us plau, que 

et facilitaran i faran més agradable la teva relació 

amb els altres. 

5. Intenta descobrir en cada persona les qualitats que 

té. Segur que les trobaràs: et sorprendran. 

6. Acostuma’t a somriure. Mostra’t solidari, optimista i 

col·laborador amb les persones amb les que convius. 

7. Pensa que, si tots mirem de donar el millor de 

nosaltres mateixos, tots serem molt més feliços. 

8. Revisa la teva manera de fer I observa si, quan ets 

amable i afectuós amb els altres,  et sents més bé 

amb tu mateix. 

9. Comprova quantes hores al dia estàs de bon humor. 

Si són moltes, alegra’t, perquè estàs construint un 

món més amable. (El Full del Pla) 
 

►NOUS NOMENAMENTS 

Aquesta setmana el Bisbat ha fet un comunicat amb 

la relació de “nous nomenaments”. Pel que fa a la 

nostra ciutat, el Sr. Bisbe ha nomenat Mn. Enric Tubert, 
rector de Santa Susanna, de Santa Maria i de Sant 

Joan Baptista (Poblenou) de Pineda de Mar; Mn. Pere 
Domènech,  administrador parroquial de Sant Pere 

Màrtir, Sant Roc i Riudaura, bo i continuant com a 

rector de les parròquies ja assignades. A l’Agrupació 

de parròquies d’Olot s’hi incorporarà l’Edgar Jaulent, 
seminarista que serà ordenat de Diaca pel setembre, 

preveient que durant aquest proper curs també sigui 

ordenat de capellà. El Diaca Mn. Andreu Soler 
continuarà estant destinat al servei de les parròquies 

de l’Agrupació d’Olot. Mn.  Lluís Solà, rector emèrit, 

continuarà col·laborant a les nostres parròquies.  
 

Els Mossens hem de compatibilitzar força responsabi-

litats, perquè som pocs, però, gràcies a Déu, hem de 

convenir que els serveis pastorals (litúrgia, catequesi, 

caritat) són possibles gràcies a la col·laboració de tots 

plegats, preveres, religiosos-es, laics-ques que els fan 

possibles. I, sobretot, comptem amb el servei singular 

dels laics-laiques que presideixen Celebracions de la 

Paraula.  Amb aquesta avinentesa, moltes gràcies als 

qui abnegadament esteu implicats en els serveis 

pastorals i maldeu per la vida de les nostres 

comunitats parroquials.  
  
►NOU  AMBÓ  A  SANT  ESTEVE 

Després d’avançar l’altar major, projectat per 

l’arquitecte Manel de Solà Morales, amb criteris 

de dignificació, s’ha projectat un nou ambó en 

sintonia amb l’altar, de marbre blanc i negre. El 

projecte i el disseny és a càrrec de Josep Mª 

Baburés i Noguer.  

Es pretén significar millor la rellevància de la 

Paraula i alhora reflectir la identitat pròpia 

d’aquest espai, ple de simbologia, i des d’on s’hi 

proclamen les lectures de la Paraula de Déu. 
 

 


