
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 de setembre del 2021                             Nº 958 UNA PREGUNTA DECISIVA 

 

La fe en Jesús i el seu seguiment és una pregunta a 

la vida que duu a definir-nos i a tenir respostes de 

vida mesclada amb l’Evangeli. Avui ens ho aclareix 

el fragment de sant Marc 8, 27-35. Es tracta d’un 

episodi clau, que marca un canvi decisiu en  el 

mestratge de Jesús. Deixa enrere la predicació i els 

miracles de Galilea i s’encamina a Jerusalem.  
 

Jesús pregunta als seus deixebles: “¿Qui diuen la 

gent que soc jo? Les respostes generals manifesten  

una varietat i una ambigüitat dels punts de vista. 

Però, Jesús insisteix: “I vosaltres,¿ qui dieu que soc?  

Qui és per cadascú i a què compromet la fe en ell? 

Pere, fent-se portaveu del grup, respon correcta-

ment, des del punt de vista “doctrinal”: “Vos sou el 

Messies”. Jesús  els aclareix que no és  un Messies 

triomfador, sinó un Messies servidor, i que morirà 

per la causa que es desviu.  
 

Creure en ell voldrà dir seguir-lo, viure els seus 

valors conseqüentment. Això és: negar-se a viure 

centrat en els propis interessos, i sí viure oberts a 

una clara i sincera conversió o adequació de la vida 

a l’Evangeli. Com qui ha fet experiència que amb 

Jesús i el seu Evangeli ha trobat   un camí de vida 

plena i lluminosa.  
 

I avui? Si féssim una enquesta i preguntéssim a la 

gent qui és Jesús de Natzaret, ens trobaríem amb 

respostes assenyades, d’altres parcials, d’altres de 

desconeixement cultural i creient.  Nosaltres ho 

proclamem bé recitant el Credo, però com ho 

creiem i ho vivim?   Per això hi ha qui ha dit les 

paraules mouen, si surten del cor i, arrosseguem, si 

testimonien vida.  
  

N’hi ha que diuen “jo soc creient, però no practico”. 

Podem preguntar, “però, fas el bé?” Molts podrien 

dir:  “Ho intento”. Tanmateix, “si hom fa el bé, ja 

practica”. “Jo no practico, però reso...” I podríem 

reblar, “però, saps perdonar i demanar perdó?”. 

“Això costa molt, però miro de fer-ho”. Doncs, 

també practiques, d’alguna manera...  
 

L’important és que fem expressiva l’experiència 

cristiana mirant d’estimar les persones concretes i 

de tenir una veritable actitud de servei. La pregària, 

la Missa dominical, més i més importants, han 

d’enfortir la fe personal i comunitària, i ens han 

d’infondre esperit evangèlic per la vida, sent-ne 

veritables servidors. Sant Jaume ens ho ha recordat 

també a la segona lectura. “Si algú deia que té fe i 

no ho demostrava amb les obres, de què serviria?” 
   

 

NOU CURS AMB CANVIS 
Ben entrats al setembre i després de la Festa de la 

Mare de Déu del Tura, entomem la “normalitat” a 

les nostres famílies, a les ocupacions, i també a les 

Parròquies. Una “normalitat” encara marcada pels 

temps especials de la pandèmia i les seves 

repercussions sanitàries, en la manera de rela-

cionar-nos i en les economies familiars i generals.  
 

Aquesta mena de “nova normalitat” ens duu els 

canvis, ja avançats, que Mn Enric, deixa Olot, des-

prés de cinc anys i que rebem a l’Edgar, seminaris-

ta. Justament, diumenge vinent, 19 de setembre, 

serà ordenat de Diaca a la Catedral de Girona, en 

vistes a l’ordenació presbiteral, i ja s’incorporarà 

plenament a les nostres Parròquies. És bo que tots 

visquem aquests canvis amb una actitud de 

generositat. A l’Enric, a més de l’amistat,  li agraïm 

cordialment el seu ministeri a les Parròquies que ha 

tingut encomanades, i la col·laboració  amb els 

serveis pastorals que hem compartit. A l’Edgar, li 

donem la sincera benvinguda, desitjant-li que es 

pugui sentir acollit, i que pugui fer un treball 

pastoral fruitós entre nosaltres.  
 

La vida de les Parròquies no és pas l’obra dels 

Mossens, sinó l’obra de l’Església, amb el que hi 

podem aportar, servir i compartir els laics-ques, 

religiosos-es i Mossens. Mn. Pere, Mn Lluís i els 

Diaques Andreu i Edgar haurem d’entomar els 

serveis pastorals de l’Agrupació de Parròquies, 

comptant amb la col·laboració generosa laical. Bo i 

començant un nou curs expressem la pregona 

gratitud: “GRÀCIES MÚTUES” per tantes persones 

que recolzen la vida de les Parròquies en la 

catequesi, les celebracions, els serveis de Càritas i 

tants altres serveis col·laterals i comunitaris. 

 



 ►PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE 
Vós sou el Messies... 

El Fill de l'home que ha de patir molt . (Mc 8, 27-35) 
 

Jesús, 

m’imagino que estic enmig dels teus deixebles 

i recullo les teves paraules: Qui ets per a mi? 

La teva pregunta m’interpel·la seriosament. 

T’he conegut i t’he seguit; puc dir que t’estimo. 
 

Després de molts anys de creure en tu, 

em sembla que tu ets sobre tot per a mi 

«el meu Company de ruta»; així amb majúscula! 

M’ajudes a reconèixer el que de bo hi ha en mi 

i a descobrir com el Pare m’estima 

i compta amb mi; 

i quin sentit té la meva vida i també la mort; 

em motives per viure a fons cada instant 

portat sempre per l’esperança i la il·lusió 

de viure ja ara allò que viuré per sempre. 
 

I, quan soc feble o infidel, la teva mirada 

i la mà que m’estens em fan sentir el perdó 

i recuperar la pau amb el desig de ser més fidel.  

Gràcies, Jesús, per continuar fent camí amb mi !i  
fent camí amb mi! 

►AMB ESPERIT RENOVAT  
Amb motiu del nou curs podem fer nostres unes 

virtuts  atribuïdes al Cardenal Newman, comptant, 

això sí, per damunt de tot, amb l’ajut de l’Esperit: 

“tenir prou lucidesa per acceptar les coses 
que no podem canviar; tenir prou coratge per 
intentar canviar les que calgui;  tenir prou 
saviesa per ser capaços de distingir les unes 
de les altres”. Tanmateix, pels qui anem a 
Missa, també podem contemplar aquests accents: 
 

➢ no hi vinguis amb pressa. Procura arribar-hi un 

moment abans i no marxis fins que s’hagi ben 

acabat. La impaciència farà que la Missa sigui 

més llarga. 
 

➢ Bo i mantenint les distàncies per recomanació 

sanitària, no tinguis por de posar-te endavant. 

Veuràs que hi estaràs molt més atent, i els que 

arriben més tard no et destorbaran. 
 

➢ i si pots fer  un servei, presta’t a fer-lo: llegir les 

lectures, recolzar i/o animar el cant, fer la 

pregària dels fidels, passar la  panera de la 

col·lecta.... Entre tots hem de crear el clima i ho 

hem de fer tot. 
 

➢ escolta amb atenció la Paraula de Déu i aplica-

te-la a la vida. Que els silencis no siguin buits 

sinó plens de pregària sincera i d’expressió de fe. 
 

➢ no marxis sense haver fet el compromís 

d’estimar més les persones que t’envolten. Si    

la Missa no té cap repercussió en la teva vida i 

en la dels altres, molt aviat te’n cansaràs i la 

deixaràs. 
 

➢ col·labora, segons les teves possibilitats, a les 

necessitats materials i al sosteniment de les 

Parròquies. Pensa que Déu “estima el qui dona 

de bon grat” (2 Cor 9, 7). 
 

 

 

  

►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.  

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 DEL BARRI DE SANT FERRIOL 

Dissabte, 18 de setembre, és Sant Ferriol. Per això, 

a les 10 h, hi haurà la celebració de la Missa a 

honor de Sant Ferriol, i a l’església de Sant Esteve.  
Tinguem en compte que, a causa de la pandèmia de la Covid-

19 i per raons d’aforament, les Misses de les capelles venim 

fent-les a les esglésies properes més grans. 
 

►L’APLEC  de la SALUT de la  MOIXINA 
Diumenge vinent, dia 19 de setembre, a les 10 h  hi 

haurà la Missa a honor de la Mare de Déu en 

l’advocació de la Salut. Serà a l’església de Sant 

Cristòfol Les Fonts.  
Tinguem en compte el canvi, motivat per l’etapa del coronavirus 

i raons de limitació a les aglomeracions.  
 

FESTA DE RIUDAURA 

Aquest diumenge, 19 de setembre, a l’església de 

Santa Maria, Missa de Festa Major a  1/4 d’1. A 

continuació, Concert pel grup musical Marala. 
 

►CATEQUESI 
La catequesi sigui un lloc bo 

per conèixer Jesús, els 

valors de l’Evangeli i tenir 

una experiència de pregària. 

Alguns pares i mares han 

trucat per informar-se sobre 

la catequesi. Comptem que 

diumenge vinent, a través 

del full, ja anunciarem els 

horaris per fer les inscrip-

cions.  
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
 Isabel Prat Margall, als 84 anys 

Pere Freixas Martí, als 68 anys 

Josep Buxassas Bartrolí, als 95 anys 

Jordi Sala Busquets, als 49 anys 

Pilar Sarquella Costa, als 91 anys 

Sebastian Alin Zavoian, als 51 anys 

Marissa Butchosa Gui, als 53 anys 

Glòria Xart Danés, als 72 anys 
          

 
Doneu-los, Senyor, 
el repòs etern ! 

 


