
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 d’octubre del 2021                 Nº 961 MÉS SERVIDORS, MÉS GERMANS 

Aquest diumenge, 17 d’octubre, a les 5 de la tarda, hi haurà 

l’obertura de la fase diocesana del SÍNODE a la Catedral de 
Girona, amb una conferència titulada «La sinodalitat en la 
vida i en la missió de l’Església», a càrrec de Mn. Salvador 

Pie-Ninot i, a continuació, amb una Eucaristia presidida pel bisbe 

Francesc. Encomanem-ho en la nostra pregària i, si ho tenim bé, 

hi som especialment convidats els grups i serveis parroquials. 
 

Així  s’inicia l’etapa diocesana amb l’objectiu de reflexionar com 

podem fer camí junts a la Diòcesi de Girona des de la vida de les 

parròquies. Se’ns faran a mans unes pistes de reflexió i uns 

qüestionaris que es treballaran a les parròquies, i les conclusions 

es recolliran com a aportacions per al treball interdiocesà i 

universal. Comptem que, quan ens arribin els materials, els 

treballarem i, compartint les reflexions, ja farem un exercici 

concret de sinodalitat, bo i confiant que aquesta experiència ens 

ajudi a viure la comunió, la participació i la missió  de l’Església. 
 

“Ser sinodals” significa «caminar junts», però no pas com qui fa 

una  marxa o una caminada d’abast llarg. Es tracta de caminar  

ajudant-nos a escoltar i preguntant-nos què vol Déu de nosaltres. 

Una experiència forma part de la nostra pròpia identitat cristiana 

i eclesial. No podem deixar escapar aquesta invitació ni restar-hi 

indiferents. No podem oblidar la centralitat del sentit de Déu ni 

de Jesús ni del seu Esperit en les nostres vides. 
 

Repensant l’Evangeli d’aquest diumenge ens adonem que una 

de les  “lògiques” que més pot humanitzar-nos és el servei, i no 

pas el poder i el domini. Els germans zebedeus demanen de 

situar-se bé en un projecte que deurien imaginar que prometia. I 

Jesús els dona un veritable alliçonament de servei. 
 

Tendim a valorar molt el primer, el guanyador, l’èxit sovint 

fugisser. Tots tenim la temptació del poder. Jesús parla clar als 

poderosos d’aquest món. Diu: “Ja sabeu que, en totes les 

nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus 

súbdits com si en fossin amos i els grans personatges mantenen 

els altres sota el seu poder”. Jesús assevera: “Entre vosaltres no 

ha de ser pas així: qui vulgui ser important ha de ser el vostre 

servidor”. Perquè si els cristians mirem d’actuar així serem com 

una taca d’oli  contribuint a fer un món nou de més bé i de més 

pau. Farem expressiu l’amor, fent servei,  com un veritable 

impuls de millora i transformació de la vida i els seus escenaris. 
 

Tanmateix, s’ha dit “si vols conèixer una persona, dona-li poder i 

si vols conèixer-lo millor, treu-li”. És clar que hi ha d’haver 

l’autoritat, però l’autoritat és com delegada i -si de cas- ha de ser 

assumida com a servei. La vida relacional, la convivència, 

l’amistat, el veïnatge ens ha de fer sentir i ser pregonament 

iguals i, en la fe, ens hauria de fer més servidors i germans. 

Saber-nos i sentir-nos en camí “junts” ens ha d’ajudar a fer una 

experiència personal i comunitària, molt sincera amb nosaltres 

mateixos, bo i sent verament servidors de Déu en els germans.  

 

 
SÍNODE El camí que recorrem tots junts 

els batejats, membres del poble de Déu, 

responent a la convocatòria del Papa (o del 

bisbe diocesà) per descobrir amb l’escolta 

mútua, la reflexió i la pregària, guiats per 

l’Esperit Sant, què ens demana Déu com 

Església en el moment present. 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  
 Qui vulgui ser important,  

 ha de ser el vostre servidor. (Mc 10, 35-45) 
 

 Jesús, sempre ens sentim atrets  

 pel benestar material i pels honors; 

 desitgem els primers llocs 

 i ser vistos i ben considerats pels altres. 

 És un sentiment molt humà! 
 

 Tu ens ensenyes a construir la vida  

 sobre la base sòlida i estable de l’amor, 

 i no d’un amor qualsevol,  

 sinó d’un amor que es tradueix  

 en l’esperit sincer de servei  

 i que és capaç de donar la vida. 

 És la teva resposta a la petició  

 dels dos deixebles “zebedeus”. 
 

 L’amor i el servei construeixen  

 la comunitat amb un esperit fraternal: 

 l’egoisme i l’orgull provoquen  

 tota mena d’enveges i lluites. 
 

 Dona’m la força i el seny  

 per seguir el teu camí. 

 

 



 ►SERVIR O SER SERVIT, ARA I SEMPRE 

Jesús parla de la força de la fe, però sovint explica que 

aquesta està emmarcada en el servei. Ho acredita, 

dient-ho i donant-ne testimoni: “no he vingut a ser 

servit, sinó a servir i a donar la vida”.  

Per això el Papa Francesc diu que “la fe fa miracles pel 

camí del servei”. I afegeix: "La mandra ens allunya del 

servei, fa tebi el cor i ens porta a la comoditat, a 

l'egoisme. Tants cristians així... són bons, van a Missa, 

però el servei és com si acabés aquí... Però quan dic 

servei, dic tot: servei a Déu en l'adoració, en la 

pregària, en la lloança; servei al proïsme, en les 

necessitats que tenim a prop”.  

Davant la possibilitat d'allunyar-se de l'actitud de 

servei, ha afegit-: "és una mica com apoderar-se de les 

situacions". Els deixebles "s'apoderaven del temps del 

Senyor, s'apoderaven del poder del Senyor: el volien 

només pel seu grupet. I es volien apoderar del servei, 

transformant-lo en una estructura de poder". Això 

s'entén observant la petició de favoritisme de Jaume i 

Joan. Això també, avui, "és una temptació per a tots els 

cristians". Per contra el Senyor ens parla clar del 

"servei en humilitat, en esperança, i aquesta és la joia 

del servei cristià”.  

Heus ací un decàleg per pensar-hi (anònim):  

1. Si aconsegueixes evitar que un cor es trenqui o 

sofreixi, no hauràs viscut en va. 
 

2. Si aconsegueixes alleugerir el dolor d’una vida, 

calmar una pena, superar una angoixa, tranquil-

litzar una ansietat..., o simplement que un pobre 

ocellet torni al seu niu, no hauràs viscut en va. 
 

3. Qui fa qualsevol cosa per ajudar sincerament i 

gratuïtament els altres, qui està al costat d’un 

malalt o d’un ancià que està sol, qui escolta, 

comprèn i allunya les pors del qui està esporuguit, 

no ha viscut en va. 
 

4. Només viu en va aquell que es tanca en el seu 

egoisme, aquell que passa de llarg pel costat del qui 

pateix i no es preocupa dels altres. 
 

5. Només viu en va aquell que només pensa en 

acumular i mai en compartir. 
 

6. Res del que hagis fet en favor dels altres no serà 

inútil. 
 

7. Al final de la vida allò que de veritat tindrà impor-

tància serà l’ajuda que has donat als altres, l’esti-

mació i la tendresa amb què has acollit els altres. 
 

8. En el moment de la veritat només els altres seran el 

teu jutge i la teva recompensa. 
 

9. Al capdavall no hem d’oblidar mai les paraules que 

hem sentit moltes vegades: ÉS MILLOR DONAR QUE 

REBRE. FA MÉS FELIÇ DONAR QUE REBRE. ÉS 

MILLOR COMPARTIR QUE RETENIR. 
 

10. Aquí està un dilema de discerniment i d’actitud de 

vida: servir o ser servit, ara i sempre.  
 

►Avui, diumenge, HORA SANTA al Santuari del Tura   
A les 17’30 h:  Exposició del Santíssim, a les 18’30 h, 

res de Sant Rosari i, a les 19 h, celebració de la Missa.  

 

 

  

► 

►PREGUEU GERMANS... TOTHOM DRET ! 
Ens haurem pogut adonar que segons la Missa o 

l’església a què acudim a celebrar l’Eucaristia, hi ha 

pràctiques diverses sobre el moment de posar-se 

drets a l’inici de la pregària eucarística. En alguns 

llocs manteníem el costum de posar-nos drets en 

començar el prefaci: “El Senyor sigui amb 

vosaltres... Amunt els cors”; però restàvem asseguts 

mentre el celebrant diu l’oració sobre les ofrenes. 

Tanmateix, ara se’ns recorda que als moments 

principals de pregària -que diu el celebrant- el poble 

s’hi afegeix posant-se dempeus. 

Així, ens hem de posar drets al moment que el 

sacerdot invita al poble a pregar dient “Pregueu 

germans...”. En aquest moment el poble s’aixeca i 

respon: “Que el Senyor rebi. . .” És clar: escau que 

sempre seguim les orientacions que se’ns indiquen 

com a comunitat per a fer-ho bé. Fem-hi atenció! 
 

►SANT  LLUC, evangelista i patró dels artistes  
Dilluns vinent, 18 d’octubre, coincidint amb la 

festa de Sant Lluc, patró dels artistes, a les 10 h i a 

Sant Esteve hi haurà la Missa en honor del seu 

patró. Un patronatge assolit ja que, segons la 

tradició, l’evangelista Lluc va ser qui millor va pintar  

la Mare de Déu en els Evangelis. Hi participa el 

Patronat Fira del Dibuix d’Olot. 
 

 ►COMENCEM LA CATEQUESI 
Aquesta setmana comencem la catequesi de 

l’etapa de la PRIMERA COMUNIÓ: els dilluns i els 

dimarts, al Casal Marià, i els dijous a Sant Roc. Cal 

que ho feu córrer i si coneixeu algú que pugui estar 

interessat, que es posin en contacte amb la 

parròquia.  

Els pares que desitgeu que els vostres fills continuïn 

formant un grup de catequesi a la parròquia, 

després de la Primera Comunió, per la Comunió 

solemne o per la CONFIRMACIÓ (adolescents o 

adults: la Confirmació és necessària per ser padrins 

de bateig i pel casament), que es posin en contacte 

amb  la parròquia. 

També hi ha catequistes que -per circumstàncies 

personals- ho deixen, i si hi hagués algú que pogués 

fer el servei de catequista, que s’ofereixi a la 

parròquia. Ho ben agrairem.  
 

 ►DESPATX  INTERPARROQUIAL 
Passeig d’En Miquel Blay (el Firal), 3  OLOT 
 

972 26 04 74    santesteveolot@gmail.com 
Els DIVENDRES, de les 18 a les 20 h 

Cal telefonar abans per una hora convinguda. 
 

Mn. Pere: 619 153 003  peredomenechfeixas@gmail.com 
Mn. Edgar: 626 952534       edgarjaulent@gmail.com 
Mn. Andreu: 652 684 057   andreusir@gmail.com 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Joan Vila Alabau, als 77 anys 

Conxita Caballero Ruiz, als 79 anys 

Nicolau Pagés Soler, als 88 anys 

Felicidad Sánchez Galiano, als 83 anys 

Dolors Clavaguera Teixidor, als 89 anys 

Alfonso Aguilera Ramírez, als 86 anys 

 

Doneu-los, 
Senyor, 
el repòs 
etern ! 
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