
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 de setembre del 2021           Nº 957 
PARLANT  (I  ESCOLTANT)  LA GENT S’ENTEN 

Tenim prou arrelada la dita popular “parlant, la gent s’entén”. 

Però prou tenim l’experiència que si bé parlem, ens costa molt 

d’entendre’ns. Parlar és entaular una conversa, amb predisposi-

ció i amb reconeixement de(ls) l’altre(s). Parlar és escoltar-nos, 

bo i compartint visions, apreciacions, raons, experiències. . . 
 

Si  ens preguntem per les causes que dificulten d’entendre’ns,  

en l’àmbit de la parella, de la família, de la relació amb els al-

tres, o bé entre  els pobles, associacions, veïns, probablement 

estarem d’acord en reconèixer  la importància que cal donar al 

fet de no voler ni saber escoltar, de no voler ni saber parlar.  
 

Massa vegades vivim tancats en les nostres idees, en les 

nostres certeses o incerteses. Ens costa escoltar  amb atenció i 

amb interès el que ens pugui venir dels que no pensen com 

nosaltres. És fàcil de viure tancats en nosaltres mateixos, en els 

nostres interessos. És còmode posar “sordina” als clams, a les 

necessitats i  a les reivindicacions, que podrien pertorbar i posar 

en qüestió una manera de pensar i de viure .     
 

En el relat de l’Evangeli Mc 7,31-37, un home sord, que ha 

perdut la capacitat d’escoltar i, per tant, és mut, no pot parlar, 

ara, per obra i gràcia de la Paraula de Jesús, se li obren les 

orelles –ja pot sentir– i se li deslliga la llengua –ja pot parlar–. 

La paraula original de Jesús: «Efatà», vol dir, «obre’t». «Obre’t», no 

et tanquis amb tu mateix. Només pots parlar bé si escoltes bé! 

Perquè, si estàs tancat, deixes fora de tu els altres, moltes de 

les coses, i potser acabaràs deixant-hi a Déu mateix que tampoc  

podrà habitar en el teu cor. Amb l’oïda tancada pots acabar no 

sentint gaire res ni a ningú, i ja sabem que “no hi ha pitjor sord 

que el qui no vol sentir o escoltar”. Sigui com sigui pots acabar 

de no saber parlar, seràs com “mut”. Si de cas de tu en surten 

paraules, no seran pas paraules comunicadores o amb sentit, i 

tampoc valdran la pena de ser escoltades.  
 

És clar, parlarem, ens comunicarem, compartirem com millor 

escau, si sabem escotar. Si sabem escotar també el nostre cor, 

amb un moviment d’escoltar i parlar estimant. Aquest és un bon 

fonament interior, vital, relacional i espiritual de comunicar-nos, 

d’escoltar-nos. També d’escoltar Déu, a través de la 

vida.Paraula-pregària.vida, i conviure en el vaivé de la vivència 

dialogal i amorosa.  
 

Ens podem fer el sord a sol·licituds, a necessitats, a clams, que 

podrien pertorbar els nostres posicionaments i les nostres 

situacions. La persona o el grup tancat, replegat sobre sí mateix, 

pels motius que siguin, s’empobreix des del punt de vista 

cultural, social i espiritual.  
 

És una bona consigna: “Obre’t”. Ens escoltarem i ens parlarem 

entaulant diàleg, bona intercomunicació. Se’n seguirà una com-

prensió pregonament fraternal. No et tanquis en el teu petit 

món, ni al qui et necessita. De cor a cor, obrim-nos a l’Esperit de 

Déu, que obre a pistes d’avançada a la vida i a horitzons nous.  

  PREGÀRIA 
 «Tot ho ha fet bé: fa que els sords hi sentin  

  i que els muts parlin».(Mc 7, 31-37) 
 

 Ens deixa admirats, Senyor Jesús, 
 la dedicació a aquell home que et van portar 
 fins que es va obrir a escoltar 
 la teva paraula i a saber parlar de tu; 
 ens recorda les dificultats que tenim 
 per ser de debò els teus deixebles, 
 i la paciència que tens 
 amb cadascun de nosaltres. 
 

 Que l’estimació que ens dediques 
 no sigui en va, sinó motiu constant 
 d’agraïment i joia profundes 
 i que les nostres vides es vagin transformant 
 per l’atenció que et dediquem a tu 
 i a cada un dels nostres germans i germanes. 
 

 No ens deixis caure en l’aïllament 
 ni en l’egoisme de pensar només en nosaltres; 
 fes-nos ser persones i comunitats 
 que sapiguem convidar i ajudar els altres 
 a acostar-se cap a tu 
 i a viure cada dia en actitud de servei. 
 

 En aquestes setmanes 
 en què es preparen les activitats del curs, 
 obre’ns el cor perquè ens disposem 
 a col·laborar en els ministeris i serveis 
 de cada comunitat i en tot allò 
 que ajuda a construir 
 una societat millor i més fraterna. 

 



 ►CANVIS DE MOSSENS  

A finals de juliol  vam informar dels nomenaments  

i que durant la segona quinzena de setembre es 

faran efectius: Mn. Enric anirà a Santa Susanna, a 

Santa Maria i a Sant Joan Baptista (Poblenou) de 

Pineda de Mar; Mn. Pere Domènech,  serà l’admi-

nistrador parroquial de Sant Pere Màrtir, Sant Roc i 

Riudaura, bo i continuant com a rector de les parrò-

quies ja assignades. Mn. Andreu Soler, diaca, 

continua estant destinat al servei de les parròquies 

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

continua col·laborant a les nostres parròquies. 
 

Tanmateix, la vida de les parròquies, 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. 

Sort i moltes gràcies perquè força persones estan 

com sempre, amb diligència i estimació,  a punt i al 

cas de  de la vida de totes i de cadascuna de les 

parròquies, i  es va arribant a tot tant com podem.   
 

Mentrestant ens anem acomiadant coralment de 

Mn. Enric i ens podem agrair mútuament aquesta 

etapa  i tot el que  haurem compartit, tant a redós 

de les parròquies com  en la vida relacional de tots 

plegats. 
 

►PARAULES DE COMIAT  
Després de cinc anys, de quan vam arribar amb Mn. 

Pere, m'acomiado de les parròquies d'Olot a les 

quals he servit enmig d'entrebancs i dificultats.  
 

N'enumero tres. La mort inesperada de la meva 

mare al cap d'un mes de ser aquí (aquest va ser un 

dels motius de venir a Olot per tenir-ne cura amb 

més proximitat), l'accident de moto amb la 

posterior intervenció i lenta recuperació i la 

pandèmia del Covid.  
 

Enmig d'aquestes "desgràcies", sortosament sobre-

surten moments i persones als quals també he 

viscut amb agraïment i satisfacció. Des de l'atenció 

a qui m'ha demanat un consell o una ajuda, 

passant per la vivència del grup de lectura orant de 

l'Evangeli, moments viscuts a Càritas, a la 

catequesi,  l'atenció als malalts o persones grans, la 

missa a l'Hospital amb un clima i ambient 

diferent...i Sant Roc, Sant Pere Màrtir i Riudaura. Al 

costat d'això l'estudi i formació personal que he 

pogut compartir amb alguna xerrada o conferència i 

les classes a l'ISCR de Girona.   
 

Fent-me càrrec de les meves debilitats i 

febleses, que a vegades han sobreeixit amb excés, 

dono les  gràcies a Mn. Pere per la bona amistat 

sacerdotal i als altres mossens i a l'espai de 

compartir taula i futbol al Casal Marià. A tots els 

que m'heu donat un cop de mà i heu estat al meu 

costat. El bisbe em demana un nou servei i més 

feina, doncs som-hi...  
 

Que el bon Déu hi faci més que jo... Units en la 

pregària. Adéu-siau. Mn. Enric Tubert 

 

 

  

►NOU DIACA EN VISTES AL PRESBITERAT 
A l’Agrupació de parròquies d’Olot s’hi incorporarà 

l’Edgar Jaulent, seminarista, que serà ordenat de 

Diaca el 19 de setembre, preveient que durant 

aquest proper curs també sigui ordenat de capellà.  
 

Pel que fa a l’Edgar, ja ha sojornat alguns dies a 

Olot, li donem la benvinguda cordial, i s’incorporarà 

plenament a les  activitats i serveis pastorals des-

prés de l’ordenació de Diaca, i que -junts- farem 

equip al servei de les parròquies de l’Agrupació. A 

continuació referim la INVITACIÓ que ens fa arribar 

amb motiu de la seva ordenació de Diaca: 
 

Amb gran alegria us anuncio que 

 

el diumenge, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, 

a la Catedral de Girona,  

SERÉ ORDENAT DIACA 
pel Sr. Bisbe, Francesc Pardo. 

 

Agrairé molt la vostra pregària i, si pot ser, 
la vostra presència. 

 

EDGAR JAULENT MARTÍNEZ 
 

Sentint-nos-hi especialment convidats, s’organitzarà 

un autocar per poder assistir a la cerimònia 

d’ordenació a Girona. Comptem que se sortirà a les 

16 h d’Olot i es tornarà després de la cerimònia. Per 

això, qui vulgui apuntar-se per anar-hi, ja ho pot fer 

al despatx parroquial o a la mateixa sagristia. 
 

►FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL TURA 
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 

    Les Misses seran 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. Repic festiu de campanes No hi ha processó. 

     Al Santuari: a les 18’30 h, 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 M. de D. del Tura 

 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Jerónima Casamayor Sáez, als 92 anys 

Joan Saqués Granatge, als 67 anys 

Magdalena Gurt Girgas, als 97 anys 

Francisca Punset Comas, als 92 anys 

Rosa Capdevila Monteis, als 96 anys 

Ramona Grauges Sayols, als 90 anys 

Montserrat Pujal Moliner, als 79 anys 

Pilar Lòpez Codina, als 88 anys 

Angelina Comas Llagostera, als 91 anys 
           

 
Doneu-los, Senyor, 
el repòs etern ! 


