
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de setembre del 2021                    Nº 958  ¿QUI ÉS EL MÉS IMPORTANT?   (Mc 9,30-37) 

¿Qui és el més important? No deixa de ser una 

pregunta interessant, una mena de test sobre la nostra 

manera de valorar i servir les persones. En el nostre món, 

almenys en la nostra cultura occidental, la resposta 

sembla evident:  el VIP, és el qui destaca per damunt dels 

altres en qualsevol camp de la vida personal o social: en 

els coneixements,  la ciència,  la bellesa corporal, la 

creació artística, l’esport; i, no cal dir, en el camp del poder 

econòmic, polític o religiós. Si algú vol ser reconegut i 

valorat socialment ha d’adreçar totes les seves energies i  

utilitzar  tota mena de mitjans per “pujar”, per ocupar els 

primers llocs, per tenir èxit, per ser un guanyador, i a voltes 

prescindint de consideracions ètiques. 
 

Potser com a conseqüència,  en aquest nostre món com-

petitiu, proliferen enveges, gelosies, cops de colze, 

adulacions, rivalitats. Perquè els qui aspiren als primers 

llocs ho poden fer per interessos egoistes, per ser més que 

els altres, per tenir més riquesa, més glòria i més poder, o 

ben al contrari, per causes nobles i motius de servei per  

transformar les coses i millorar-les. 
  

Sant Jaume ens en parla interpel·lant-nos: “¿D’on venen 

entre vosaltres les lluites i les baralles? ¿No venen dels 

desigs  que es conjuren en els vostres cors? Desitgeu 

coses que no teniu i per això mateu. Envegeu coses que no 

podeu aconseguir, i per això lluiteu i us baralleu”  
  

Però també anuncia que hi ha una altra saviesa: “La 

saviesa que ve de dalt abans que tot és pura; és també 

pacífica, moderada i dòcil, compassiva i plena de bons 

fruits, imparcial i sincera. El fruit de la justícia neix de la 

llavor que els homes pacificadors han sembrat en esperit 

de pau” (Jm 3,16-4,3).  
  

L’oposició radical entre les dues savieses encara queda 

més accentuada en el fragment de l’Evangeli. Després 

que Jesús  parla obertament per segona vegada del destí 

de fracàs i de mort que intueix en l’horitzó,  els deixebles  

“discutien pel camí quin d’ells seria el més important”  

Certament “no entenien què volia dir Jesús, però no 

gosaven fer-li preguntes”  I per això, un cop a casa,  els hi 

ha d’explicar. “Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i 

el servidor de tots”. 
  
Ser el darrer de tots i ser el servidor de tots són propostes 

inseparables: hom no és el darrer de tots per una mena de 

falsa humilitat, sinó per una actitud ferma i dinàmica de 

servei. El més important, el qui val més, el primer de debò, 

és el qui més està al servei dels altres, encara que la 

saviesa del món el ridiculitzi, el consideri un perdedor. En 

el Regne el més important és el servei: “servir estimant”.  
 

Com va dir Jacques Gaillot  “si no servim, per què servim?”. 

  

 

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE 
Si algú vol ser el primer, 

 ha de ser servidor de tots. (Mc 9, 30-37) 
 

Jesús, 
quan ens imaginem o parlem del Regne de Déu, 
només ens hi podem apropar a partir 
dels nostres coneixements i experiències, 
per això, sovint, ho enfoquem malament. 
 

Tu vas haver de corregir la manera 
de veure i de parlar dels teus apòstols. 
A l’evangeli d’aquest diumenge, corregeixes 
l’actitud dels qui et demanaven privilegis 
i també la del grup que els criticava 
perquè volien ser els preferits en el Regne. 
Els fas comprendre que en el Regne de Déu 
no existeixen els privilegis, perquè tot 
es viu en un clima d’amor i de comunió. 
 

Et demano que alliberis la meva pregària 
i els meus esforços de fidelitat 
de tota pretensió i de la recerca de privilegis; 
fes que t’estimi i que estimi el Pare 
amb generositat i sense cap egoisme. 

 
Dies 27, 28, 29 i 30 de setembre i, de les 
17’30 h a les 19 h, al Casal Marià 
Pels nens i nenes de 2on i 3er de Primària, 
CATEQUESI d’INICIACIÓ CRISTIANA (PRIMERA 
COMUNIÓ)  
Els nens i nenes que venien el curs passat s’han de 
tornar a inscriure. 
Pels nens i nenes de 4rt i 5è de Primària que ja han 
fet la Primera Comunió o que encara no l’han feta, hi 
ha la Catequesi de SEGUIMENT. 
Pels nois i noies de 6è de Primària, hi ha la 
PROFESSIÓ  de FE  o COMUNIÓ SOLEMNE. 
Pels nois i noies, a partir de 1er d’ESO, hi ha la 
CONFIRMACIÓ. 



 ►NOU CURS: ESPERONATS 
Hem encetat un nou curs, d’una manera natural i 

normal, amb tot el que comporta, també de represa 

d’alguns serveis parroquials: uns de sempre, com 

les celebracions litúrgiques, els serveis de Càritas, 

el despatx interparroquial, tants serveis col·laterals i 

complementaris, i d’altres, amb més vinculació al 

nou curs, com pot ser la catequesi, vida creixent, la 

coordinació, oferiments de formació en general... 
 

Amb el nou curs pastoral ens esperona el compro-

mís d’animar i servir la vida de les Parròquies, més 

pausada durant l’estiu i reactivada després de les 

Festes de la Mare de Déu Tura, amb una 

responsabilitat sentida: sols la comunicació i  el 

sentit comunitari propiciarà un bon servei a la fe i a 

l’evangelització. Un objectiu primordial de les 

Parròquies és ajudar-nos a creure, viure i celebrar la 

fe. Naturalment, l’equip dels Mossens (Mn. Pere, 

Mn. Edgar, Mn. Andreu i Mn. Lluís, rector emèrit) 

tenim la responsabilitat encomanada pel Sr. Bisbe i 

sort que comptem amb l’estimada col·laboració 

laical i de voluntariat, per assegurar les celebra-

cions, els serveis pastorals, àdhuc els administra-

tius, els de manteniment i de conservació, etc. 
 

Aquestes ratlles volen ser d’oferiment i d’invitació a 

posar el coll corresponsablement en la vida 

parroquial. Es compta amb nosaltres i, a través de 

nosaltres, les Parròquies tenen el rostre que tenen i 

fem possibles els serveis pastorals. Per descomptat, 

donem les gràcies a tots els qui abnegadament 

esteu col·laborant, i confiem que més feligresos s’hi 

puguin incorporar i implicar-s’hi. 
 

Endemés, entomem el curs partint dels temps 

allargassats de pandèmia que encara ens toca de 

viure. Sembla que serà una companya de viatge, i 

amb la qual haurem de conviure,  en el nostre ser i 

fer de cada dia. Les mesures sanitàries han frenat o 

limitat moltes reunions de preparació conjunta dels 

baptismes, les trobades de parelles, les reunions 

periòdiques de vida creixent, i també moltes 

celebracions ajornades per millors temps.  
 

Amb el nou curs podem formular alguns propòsits 

concrets perquè la nostra vida tingui més nivell 

personal i comunitari, per exemple: Com sóc cristià i 

com en dono testimoni? Cerco uns espais adequats de 

formació espiritual, de reflexió i de pregària? Aprofito les 

oportunitats que se m’ofereixen? La meva aportació 

econòmica al sosteniment de les Parròquies és coherent 

amb les meves possibilitats?. . .  
 

Confiem que, poc a poc, puguem anar guanyant “la 

normalitat” amb la intercomunicació anhelada. Que 

el nou curs ens sigui un temps més bo i amb millors 

oportunitats relacionals i pel creixement humà i 

també  espiritual i de la vivència cristiana, bo i no 

oblidant-nos especialment de la celebració de la fe i 

d‘abonar la nostra formació.  
 

Per tant, iniciem el nou curs amb molta confiança i 

que tot pugui anar millor, amb gratitud, i amb la 

millor disposició d’implicació positiva i evangèlica.  
 

Som-hi tots i endavant ! 
 

 

 

  

►NOU DIACA:  Mn. EDGAR JAULENT 

Avui, diumenge, dia 19 de setembre, a les 
18 h, i a la Catedral de Girona, el Bisbe 

Francesc Pardo conferirà l’ordenació diaco-

nal a l’Edgar Jaulent. Encomanem-lo en 

la nostra pregària i demanem que el Bon 

Déu beneeixi el seu ministeri al servei de la 

Diòcesi en les nostres Parròquies. 
 

►HORA SANTA al Santuari de la Mare de Déu del Tura   
Avui, diumenge, 19 de setembre, a les 17’30 h:  

Exposició del Santíssim. A les 18’30 h, res de Sant 

Rosari i, a les 19 h, la Celebració de la Missa.  
 

►CATEQUESI  i  CATEQUISTES 
Els primers i principals catequistes són els pares. La 

família és el primer àmbit  per a la catequesi. És el 

lloc natural, millor i més escaient per començar a 

parlar de Jesús i pregar a Jesús. 

Les Parròquies acullen per a la catequesi, i amb la 

implicació dels pares, els catequistes acompanyen 

els grups d’infants i d’adolescents per conèixer Jesús, 

presentar els valors de l’Evangeli com a camins de 

vida i tenir una experiència de pregària. 

Cada any hi ha catequistes que, per situacions 

personals o familiars, no poden seguir fent el servei 

de catequistes. Tot agraint molt aquesta tasca 

educativa en la fe, fem avinent que necessitem 

persones disposades a oferir una mica del seu temps 

i de les seves qualitats per la catequesi o per altres 

serveis de les Parròquies. Entre tots hem de remar 

endavant en la vida parroquial. 
 

 ►ADULTS: BAPTISME, COMUNIÓ I CONFIRMACIÓ 
Des de les Parròquies es continua oferint la possibi-

litat de la  iniciació cristiana per rebre els sagraments 

del Baptisme, Primera Comunió i/o Confirmació a 

aquells ADULTS que ho desitgin. A Olot cada any hi 

sol haver alguns adults que reben aquests sagra-

ments a la Catedral de Girona. Per a més informació 

cal que ens posem en contacte en el despatx 

parroquial i es convindrà les possibilitats concretes de 

la preparació catequètica. 
 

 ►FESTA DEL BARRI DE SANT MIQUEL  
Dissabte vinent, 25 de setembre, a les 10 del matí, 

MISSA a honor de Sant Miquel al locals del Casal amb 

motiu de la festa del barri. (Es tindran en compte les 

mesures sanitàries) 
 

►VISITA GUIADA AL SANT UARI DEL TURA 
Serà el proper dissabte, 25 de setembre, de les 11 a 

les 13 h, a càrrec de la professora Carme Grau.  
 

►HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Jeremy Javier Guijarro Barros, fill de Carolina i Celso 

Lara Pàez Rubiolo, filla Miguel Angel i Lorena Ana 

Ahitana Oliva Garcia, filla d’Eliel i Arlety 

Hèctor Palomar Braguta, fill de Daniel i Felicia 

Lucas Puigjaner Sierra, fill de Raul i Cristina 

                      Enhorabona a les famílies ! 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Agustina Carré Badosa, als 92 anys 

Montserrat Salbi Martínez, als 93 anys 

Andrés Morales Carpio, als 59 anys 

Irene de Cruz Aguado, als 72 anys 
          

Doneu-los, Senyor, 
el repòs etern ! 

 


