
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       ¿Vosaltres també  
       em voleu deixar? 

 

 

Senyor, ¿a qui aniríem? 
Només vós teniu 
paraules de vida eterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 d’agost del 2021                   Nº 955 
DIMISSIÓ  O  DEFINICIÓ 

A l’Evangeli d’avui Jo 6,60-69, se’ns diu “molts dels qui l’havien 

seguit fins aleshores l’abandonaven i ja no anaven més amb 

ell”. La fe en Jesucrist és una proposta, una descoberta, una 

experiència, personal i comunitària, i també barrejada amb el 

curs de la història, la cultura, les tradicions. Quantes persones 

avui viuen alienes a una història i cultura mil·lenària que té 

arrels cristianes! Hi ha persones properes per l’herència cultural. 

Hi ha persones que apostaten de la cultura cristiana i de la seva 

fe. Hi ha persones que “creuen”  a la seva manera, però viuen 

de fet com si Déu no existís. Hi ha moltes persones segurament 

properes, que sols s’apropen a l’església en circumstàncies 

(enterraments, aplecs, festes, bateigs, casoris).  
 

Els posicionaments responen a les conviccions, a negligències, 

a un pluralisme intercultural i interreligiós complex, a 

indiferències de tota mena, a una cultura que -temps ha- ha 

deixat de ser cristiana, a la falta de vitalitat i al poc o més  

testimoni dels cristians. . .  Ens ho podem preguntar i ho podem 

sospesar. No podem judicar. Només Déu ho sap i coneix la fe de 

les persones. Ho diu prou clar un “prefaci”: “la fe dels quals 

només Vós heu conegut”.  
 

Enmig d’aquesta nostra societat, culturalment diversa, hi ha 

hagut un abandonament dels signes religiosos identitaris, de 

moltes pràctiques religioses tradicionals, però també hi ha una 

religiositat popular emergent en determinats moments socials. I 

hi ha molta gent que busca el sentit de la vida com sap i pot, 

amb molta set i necessitat d’espiritualitat. Fins i tot hom pot 

tenir la impressió que hi ha persones que es refugien a darrera 

de molts nous ídols, o de qui sap quins camins que no se sap on 

porten. Hi ha dimissions expressives tant en la cultura com en el 

deixar de creure o com en la vivència cristiana 
 

Tanmateix, pel que fa a les persones que puguem llegir 

aquestes ratlles, ens hem de definir com a persones cristianes, 

properes a l’Església, i que estimem la vivència cristiana i les 

nostres parròquies. Aquí està la pregunta de Jesús als apòstols  

-i a nosaltres- que té un deix interpel·lador: “Vosaltres també em 

voleu deixar?” És una pregunta que s’adreça, avui, als qui som 

cristians, els qui anem a missa els diumenges, als qui som 

conscients de la fe i de com ens ajuda, ens motiva i ens fa bé.  
 

Tothom té els seus raonaments, però val la pena fer una mica 

d’autocrítica de la nostra definició i vivència cristiana. Podem 

preguntar-nos: com soc cristià i ho visc? el nostre testimoniatge 

cristià mereix credibilitat?  podem donar raons de la nostra fe i 

de la  nostra esperança? fins a quin punt ens pesen els prejudi-

cis i les critiques gratuïtes que no porten gaire enlloc?.... Més 

encara, la participació en la Missa del diumenge és una trobada 

de fe important per la comunió amb Jesús i amb els germans? 
 

Al final, l’Evangeli ens recull la resposta sublim, de cor, de fe i 

per la vida, de Simó Pere: “només vós teniu paraules de vida 

eterna, i nosaltres hem cregut i saben que sou el Sant de Déu”. 
 

  PREGÀRIA 
 

 Senyor, ¿a qui aniríem? Només vós teniu 

paraules de vida eterna.  (Jn 6, 60-69) 
 

Jesús, 
devia ser molt dur per a tu 
constatar que la gent no comprenia 
el gest més sublim del teu amor als homes 
i que gairebé tots t’anaven abandonant. 
 

El teu llenguatge era i és encara difícil. 
Suposo que comprens que alguns et deixin 
i no comprenguin la importància  
de “la font i el cimal” de l’Eucaristia. 
És que, amb la nostra pobra intel·ligència, 
no podem comprendre el misteri de Déu. 
 

Seguint-te i mirant-te, l’intueixo una mica 
i, sense comprendre’t, et dic com Pere: 
«A on podem anar? Només tu tens paraules  
de vida eterna... ets el Sant de Déu!» 
 

Augmenta la meva fe i dona’m l’Esperit 
perquè m’il·lumini la intel·ligència i el cor. 
 



 ►FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL TURA 
Aquest any celebrarem les Festes del 

Tura, encara que -prudentment- conti-

nuarem amb limitacions per causa de la 

pandèmia de Covid-19. Pel que fa als 

actes religiosos, bo i tenint presents les 

indicacions que se’ns fan, es farà el 

Quinari i l’Ofrena floral al Santuari, i les 

Misses de la Festa a l’església de Sant 

Esteve, tal com es va fer l’any passat.  
 

 Avançament del PROGRAMA: 

 

Quinari de la Mare de Déu del Tura, al Santuari:  
Dijous, 2 de setembre: Quinari 
a les 18’30 h, res del sant Rosari i a les 19 h, Missa. 
Presidirà Mn Lluís Solà. Cant dels Goigs 
 

Divendres, 3 de setembre: Quinari 
a les 18’30 h, res del sant Rosari i a les 19 h, Missa. 
Presidirà Mn Enric Tubert. Cant dels Goigs 
 

Dissabte, 4 de setembre, al Santuari: Ofrena floral: 
a  les 19:45 repic festiu de campanes 
a les 20 h, Ofrena floral a la Patrona, la Mare de Déu del 
Tura, i cant de la Salve. Hi participen l’Associació Cultural i 
Sardanista Flor de Fajol i altres grups.. Presidirà l’ofrena 
l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Olot 
 

Diumenge, 5 de setembre: Quinari 
a les 8 h, Missa (transmesa per Radio Olot) 
a les 18’30 h, res del sant Rosari i a les 19 h, Missa. 
Predicarà Mn Andreu Soler, diaca. Cant dels Goigs. 
 

Dilluns, 6 de setembre: Quinari 
a les 18’30 h, res del sant Rosari i a les 19 h, Missa. 
Predicarà Mn Ignasi Lòpez, diaca. Cant dels Goigs 
 

Dimarts, 7 de setembre: Quinari 
a les 18’30 h, res del sant Rosari i a les 19 h, Missa. 
Presidirà Mn Pere Domènech. Cant dels Goigs 
 

Dimecres, 8 de setembre,  
 Festa de la Mare de Déu del Tura, patrona d’Olot:   
 

El Santuari serà obert, al matí, de les 10 a les 13 h i, a la tarda, 
de les 18 a les 20 h 
 

Celebració de les Misses a l’església de Sant Esteve: 
a les 9 h, MISSA   
a les 11 h, MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA. 
Presidirà Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona. Al final, 
Cant dels Goigs. Hi assistirà l’Exc. Ajuntament d’Olot.  
No es fa la processó.  
Acabada la Missa, al migdia, repic festiu de campanes 
 

Al Santuari: a les 18’30 h, res del Rosari i cant dels Goigs 

 

Dijous, 9 de setembre, al Santuari, a les 19 h, Missa pels 
difunts de la ciutat i devots de la Mare de Déu del Tura 

 

NOTA: Cal que continuem mantenint la vigilància sanitària. 

Hem de tenir molta precaució en la conducta individual: 

rentat de mans, mascareta, distància social i evitar aglome-

racions. Protegint-nos, protegim els altres, i som solidaris. 

 

 

  

►PARROQUIA DE  SANT PERE MÀRTIR 
Amb motiu de la Festa del Barri de Montolivet, el 
diumenge vinent, 29 d’agost, a les 12 del migdia, 
hi haurà la Missa solemne. 
 

►PARROQUIA DE SANTA PAU 

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DELS ARCS 
 

Dies, 25, 26 i 27 d’agost. Tridu 
Matí, a les 9 h  

Missa i prèdica a càrrec de Mn. Miquel Vall·llosera 
 

Aplec de la Mare De Déu dels ARCS 
Dia, 29 d’agost MISSA SOLEMNE 
A les 12,00 h. Presidirà Mn. Pere Domènech. Els 

cants seran a càrrec del Cor Parroquial de Santa 

Pau.  

Bo i atenent a les mesures sanitàries, al final, es 

farà la veneració de la imatge sense besar ni tocar-

la (amb una inclinació respectuosa) i cantarem els 

Goigs a la Mare de Déu dels Arcs. 
 

Nota: el dimecres, 8 de setembre, el Santuari 

restarà obert, de les 11 a les 12 del migdia.  

 

Càntic a Santa Maria dels Arcs 
Arc iris d’aquella pau 

que ens anuncia el nou dia. 

Obriu-nos el mantell blau, 

Santa Maria. 
 

Arc de silenci nostrat, 

llantió de poesia, 

doll del cor assedegat, 

Santa Maria. 
 

Arc resplendent de l’Amor 

que el vostre Fill revestia. 

Deu-nos el vostre tresor, 

Santa Maria. 
 

Arc porticat de repòs, 

de la plaça bonhomia. 

Sigueu el nostre redós, 

Santa Maria. 
                                       Lletra  Mn. Dídac Faig. Música Mn. Lluís Solà 

 

►CATEQUESI 
Comptem que després de les festes del Tura (durant 

la segona quinzena de setembre) s’assenyalarà els 

dies, el lloc i l’horari per fer les INSCRIPCIONS a la 

catequesi parroquial.  
 

►HA REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Carla Daucik.                        Enhorabona a la família ! 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Alejandro Herrando Cubero, als 96 anys 

José Cachinero Capitan, als 96 anys 

Francisco Martos Mejías, als 73 anys 

Josep Freixas Tubert, als 84 anys 

Isidre Compte Planagumà, als 97 anys  
Joan Sala Obrador, 90 anys 

Santi Sánchez Coll, als 41 anys 

Bartolomé Guerra Zamudio, als 67 anys 

Ramona Grauges Sayols, als 90 anys 

                                           Doneu-los, Senyor, el repòs etern ! 

 
 

 

 Arc triomfal d’aquell port 

 i estrella que al cel ens guia. 

 Deu-nos la Vida en la mort, 

 Santa Maria. 

 

 


