
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

“La religió pura i sense taca als ulls de 

Déu és que ajudeu als orfes i les 

viudes en les seves necessitats, i us 

guardeu nets de la malícia del món”               
                                                                    Jm, 1,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29 d’agost del 2021                 Nº 956 
SORTOSOS  ELS  NETS  DE  COR 

Continuem tenint “tocs d’atenció” pels contagis persistents del 

coronavirus. Uns “tocs” són per evitar i contenir els contagis i la 

propagació. Algunes poblacions tenen “tocs de queda”,  perquè a 

més a més de mesurar els aforaments, es frenin les aglomera-

cions i s’evitin els macrobotellots estiuencs que afloren. Les 

relacions familiars i socials se’n ressenten Es van tenint festes, 

però són diferents, i s’han de compatibilitzar amb les mesures i 

les restriccions. Es clara, la barreja de mesures de salut i les d’or-

dre públic. Mentrestant continua un degoteig d’afectats, “tocats” i 

d’algunes persones que se’ns en van a causa de la Covid-19. 

Sembla que la pandèmia sols es podrà aturar amb la progressiva 

vacunació. I ens ho hem de recordar: continuem entomant les 

mesures anticovid, conscients i responsablement. 
 

Aquest diumenge de finals d’agost tornem a reprendre l’Evangeli 

de Marc, que seguirem fins al final de l’any litúrgic, i ja 

començarem l’Advent. I com ens diu Sant Jaume, en la segona 

lectura, ens “cal acollir amb docilitat la paraula que ha estat 

plantada en nosaltres, ja que té el poder de salvar-nos”. Ens cal 

valorar la saviesa dels manaments de la llei. Ens cal conèixer i 

estimar el missatge de Jesús que acompanya amb prou signes 

que parlen més i més. I tampoc se’ns estalvien les controvèrsies i 

les dificultats amb les quals Jesús topa. Captenim que el seu 

Evangeli aposta per una interioritat -en sintonia de fe- en Déu i, 

consegüentment, amb una transformació de cor. Hem de posar 

en pràctica la Paraula en la nostra vida de cada dia. 
 

A Mc 7,1-8.14-15.21-23 es recull la controvèrsia de Jesús amb els 

fariseus sobre els manaments de Déu i les tradicions dels homes. 

Jesús assevera que el que compta per a Déu és el cor i no pas el 

compliment de les tradicions humanes, per més religioses que 

siguin. És com dir-nos que, el manament de Déu és l’estimació 

que brolla de cor: tot un vaivé que ens fa sentir estimats i ens 

emmena a estimar-nos. Heus ací una reflexió encertada i 

suggeridora: “¿Què és una “tradició”? Tradició és allò que ens han 

donat i que ve d’abans, del temps passat. És a dir, aplicat ja al 

món religiós, la manera de relacionar-se amb Déu i d’entendre el 

que vol i, per tant, el que hem de fer les persones, els 

avantpassats ho han pensat i han buscat la millor manera de fer-

ho. I ho han deixat establert. Però això mateix ha anat 

evolucionant amb la vida i la reflexió de les persones creients 

posant el propi cor honradament davant de Déu. I ha continuat 

evolucionant perquè la tradició inclou l’evolució per a ser cada 

vegada més autèntica. Perquè Déu no pot estar presoner del 

passat, immobilitzat en una manera de relacionar-s’hi d’abans i 

prou. Déu és vivent i ens espera en el present i sobretot en 

l’esdevenidor. La tradició ha de ser viva perquè, si no ho és, no 

serveix, pot fer mal. Això és el que diu Jesús: «Vosaltres 

abandoneu els manaments de Déu per mantenir les tradicions 

dels homes». Al cap i a la fi, tot és juga en el cor i només allò que 

surt del cor, pot fer la persona neta o impura.”  
 

Sortosos si -en la fe i en la vida- mirem de ser nets de cor ! 
 

  PREGÀRIA 
Vosaltres abandoneu els manaments de Déu per 
mantenir les tradicions dels homes (Mc 7,1-8.14-15.21-23) 
 

Jesús, em resulta fàcil de descobrir i condemnar 
el mal que veig en la societat i en els altres. 
 

Voldria que desaparegués i condemno 
tots aquells que semblen ser-ne els culpables. 
 

Després de llegir aquest evangeli, 
et vull demanar dues coses importants: 
Primerament que, abans de jutjar algú 
com a autor i responsable del mal comès, 
prengui temps per pensar per què ho ha fet 
i qui pot ser culpable de que aquesta persona  
hagi arribat a aquesta situació. 
 

També et vull demanar que m’acostumi 
a mirar més enllà del que veig a primera vista 
per descobrir les intencions i els sentiments. 
Tens raó quan em dius que la dolenteria 
no ve de l’exterior sinó que surt de l’interior. 
 

Jesús, fes que pugui sentir 
la força del teu Esperit 

que guareix el meu 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. 

 

 

  

►JESÚS PREGA I ENS DIU COM HEM DE PREGAR 
 

No feu discursos  
“No us desfeu en paraules com els pagans; es 

pensen que parlant molt es faran escoltar. No feu, 

doncs, com ells, que bé prou sap el vostre Pare de 

que teniu necessitat, abans que vosaltres li ho 

demaneu”. Mt 6, 7-8 
 

Amb paraules soles no n’hi ha prou  
“No tothom qui em diu, Senyor, Senyor, entrarà en el 

Regne de Déu, sinó el qui fa la voluntat del meu 

Pare del Cel”. Mt 7, 21 
 

No pregueu perquè us vegi la gent  
“Quan pregueu no sigueu com els hipòcrites: els 

agrada de pregar drets a les sinagogues i a les can-

tonades de les places, per fer-se veure. En canvi tu, 

quan preguis, entra a la teva cambra, tanca la porta 

i prega al teu Pare que està en el secret”.Mt 6,5-6 
 

Abans de pregar, perdoneu  
“I quan pregueu, perdoneu, si teniu res contra algú, 

perquè també el vostre Pare del cel us perdoni els 

vostres mancaments”. Mc 11, 25 
 

No us desanimeu 
“Jo us dic: demaneu i se us donarà; truqueu i se us 

obrirà. Que tot aquell qui demana, rep; i qui cerca, 

troba; i a qui crida, se li obre”. Lc 11, 9 
 

Pregar amb els altres és una força  
“En veritat us dic encara, que si dos de vosaltres a la 

terra convenen a demanar el que sigui, els serà 

concedit pel meu Pare del Cel. Perquè on hi ha dos o 

tres reunits en nom meu, allí soc jo enmig d’ells”.  
Mt 18, 19-20 

 

►LA VIDA DE LES PARRÒQUIES 
Les Parròquies tenen un rostre i irradien vida perquè 

hi ha persones que “tiren la casa endavant”. Hi ha 

molts serveis gratuïts, fets amb bondat i 

responsabilitat. Si penses “jo voldria col·laborar, 

però no sé amb què?”. Ofereix-te al Mossèn. I 

sempre, gràcies a tots en nom de tots! 
 

►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.  
 

►EL FULL PARROQUIAL  (Agrupació d’Olot) 

Trobem aquest full, encartat dintre el full diocesà, a 

les tauletes de les entrades a les esglésies. Seria bo 

que arribés a les persones o famílies que participem 

a les Misses dominicals i també a totes aquelles 

altres que els pot interessar (malalts, veïns, amics). 

Per això, si algú desitja rebre’l per correu electrònic 

o per WhatsApp, ens ho pot fer saber a la sagristia o 

al despatx interparroquial d’Olot. Fem-ne difusió.  
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Ramona Grauges Sayols, als 90 anys 

Montserrat Pujal Moliner, als 79 anys 

Pilar Lòpez Codina, als 88 anys 

          Doneu-los, Senyor, el repòs etern ! 

 
 

 


