
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 d’octubre del 2021                 Nº 962 DOMUND – 2021: EXPLICA EL QUE HAS VIST I SENTIT 

Aquest diumenge celebrem la Diada del DOMUND 2021, 

posant de relleu la presència de l’Església en països pobres, a 

través del treball dels missioners-es. El lema d’enguany és: 

EXPLICA EL QUE HAS VIST I SENTIT.  
 

El Papa Francesc el raona així: «quan experimentem la força de 

l'amor de Déu,  com la seva presència en la nostra vida personal 

i comunitària, no podem deixar d'anunciar i compartir el que 

hem vist i sentit». Amb Jesús les coses poden ser diferents si 

tenim un amor de compassió i un compromís transformador.  
 

Afegeix el Papa: “La situació de la pandèmia  ha amplificat el 

dolor, la solitud, la pobresa i les injustícies que tants ja patien. 

Hem experimentat desànim, desencant, cansament.... En el 

context actual, hi ha una necessitat urgent de missioners 

d'esperança que, ungits pel Senyor, siguin capaços de recordar 

profèticament que ningú no se salva per si mateix”.  
 

Escau que, contemplant el testimoni dels missioners, els 

recolzem amb la pregària i el suport material i econòmic. En-

sems,  per la causa de l’Evangeli, ens hem de sentir esperonats 

a tenir un esperit missioner en els àmbits on ens movem. És 

important ampliar la capacitat diària d'eixamplar els nostres 

cercles, arribar a aquells que no formen part del "meu món 

d'interessos”.   
 

En aquest diumenge missioner podem pregar que “l’amor del 

Crist per la compassió desperti també els nostres cors i ens faci 

deixebles missioners”. Pensem què podem fer i què hem de fer 

nosaltres quan se’ns demana: “explica el que has vist i sentit”. 
 

Pel que fa a l’Evangeli d’aquest diumenge (Mc 10,46-52) té com 

a protagonistes, a més de Jesús, el cec Bartimeu, els deixebles i 

“molta gent” que van amb Jesús. 
 

A la “vora” del camí hi ha assegut el cec Bartimeu. És un home 

amb molta fe, i tal com ho expressa amb  el prec que adreça a 

Jesús: “Fill de David, compadeix-te de mi”. Alguns volien fer-lo 

callar perquè destorbava. Però Jesús l’acull tendrament i atén la 

seva petició “¿Què vols que et faci?” Li demana Bartimeu: “feu 

que hi vegi”. I Jesús li diu: “La teva fe t’ha salvat”. La fe 

esperançada i confiada el va salvar de la ceguesa: “A l’instant hi 

veié i el seguia camí enllà”  
 

Aquí està: es posa de relleu la força alliberadora de la fe. La 

vida  és alliberada de la buidor, de la foscor, del no sentit, i  hom 

es pot aixecar com d’una revolada, i fer camí enllà, a plena 

llum,  retrobant-se en  l’experiència de sentir-se estimat i corres-

pondre amb estimació, feta generositat i donació.  
 

Els cristians, que hem vist i sentit per l’experiència de la fe que 

ens guareix de moltes cegueses, hem de caminar lleugers 

d’equipatge, per millor ser testimonis de l’Amor incondicional 

de Déu, fer-lo expressiu en la vida i celebrar-lo.     

 
 

PREGUEM AMB L’EVANGELI  
 Rabuni, feu que hi vegi. (Mc 10, 46-52) 
 

 Jesús, 
 la meva mirada no sempre és transparent; 
 sovint no sóc capaç de veure i valorar  
 les persones i les coses tal com són; 
 els prejudicis i les pors les deformen 
 i fan néixer en mi  
 sentiments de desconfiança. 
 

 De vegades, tinc la mirada tan enfosquida  
 que no arribo a descobrir i valorar  
 els senyals d’amor que tu i els altres  
 em feu per donar-me energia i força  
 enfront de les dificultats de la vida. 
 

 Hi ha dies que soc molt curt de vista  
 i només veig allò que tinc davant meu, 
 visc una vida sense horitzó  
 i sense esperança. 
 

 Com Bar-timeu, et demano que em miris  
 i il·luminis la meva mirada interior i els ulls  
 amb la llum de la Fe i de l’Amor. 

 
DOMUND 2021 
Les COL·LECTES de 

totes les Misses 

aniran destinades 

a les MISSIONS. 

Moltes gràcies per 

la pregària i la 

col.laboració eco-

nòmica. 

 
 



 ►SÍNODE  2023: PARTICIPEM-HI 

 
El Sant Pare ha demanat que a cada diòcesi del 

món es faci una reflexió sobre el tema que tractarà 

el pròxim Sínode l’any 2023: Una Església que es 

pregunta com els seus membres caminem junts 

(sinodalitat) des de les claus de la comunió, la 

participació i la missió. No es tracta de fer més 

reunions, ni més reflexions per contestar una en-

questa. És un motiu eclesial de pregària i per fer-hi 

les nostres aportacions, tota vegada que compartim 

per on passem eclesialment, avui. 
  
El que en diem sinodalitat és l’art de caminar junts. 

La trobada amb l’altre ens canvia i ens suggereix 

d’altres camins que no pensàvem recórrer, diu 

Francesc. Cal prendre’s temps cada dia per trobar-

nos amb el Senyor i per trobar-nos amb els 

germans, per anar treballant entre tots la comunió. 

De vegades pensem o diem, “amb aquesta persona 

no tinc res en comú” i no és pas cert, a tots ens ha 

d’unir la fraternitat existencial. 
 

S’ha iniciat 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. Pel mes 

de novembre tindrem unes pistes de reflexió i uns 

qüestionaris per treballar a les parròquies, i les 

conclusions es recolliran com a aportacions per al 

treball interdiocesà i universal.  
 

És bo que seguim les informacions sobre el Sínode! 

Ja des d’ara posem-hi interès i preguem perquè 

aquest Sínode sigui ben profitós per caminar junts  

en les comunitats cristianes, créixer en la comunió, 

créixer en la participació en l’obra de l’Església i 

créixer en la seva missió. 
 

El punt de partida del Sínode és una consulta a la 

qual pot participar tothom, sigui en grup o 

individualment. Pel que fa a l’Agrupació de 

Parròquies d’Olot, comptem de convocar per 

treballar i respondre el petit qüestionari basat en els  

quatre pilars del “Document Preparatori” del Sínode:  
 

• La mateixa SINODALITAT: Aprofundir en el 

contingut, l’espiritualitat, l’estil i la pràctica del 

caminar junts com a Església.  
 

• LA COMUNIÓ: Condició indispensable, viure les 

dimensions de comunió amb Déu i amb els 

germans, en Església.  
 

• LA PARTICIPACIÓ: Saber que som part del poble 

de Déu com a batejats i que tenim una implicació 

en la vida i acció de la nostra Església, a nivell 

proper (parròquia, comunitat) i més ampli.  
 

• LA MISSIÓ: Una dimensió que a vegades no hem 

tingut prou present. Però que forma part 

indispensable de la vida cristiana i de la comunitat.  

 

 

  

 
►DOMUND 2021: Pregària (1 Jn 1,1-4) 
Senyor, amb Tu he vist i sentit 
que les coses poden ser diferents; 
que el descoratjament i el cansament 
no tenen l'última paraula, 
perquè Tu no abandones a ningú 
a la vora del camí. 
Amb Tu he vist i sentit 
que Tu vius i vols que jo també visqui, 
que ets bondat i misericòrdia, 
i que m'envies a compartir aquest anunci 
–l'anunci més formós– 
deixant brollar l'alegria 
amb la qual inundes el meu cor. 
Senyor, jo vull ser 
amor en moviment, com Tu. 
T'ho prego: posa en marxa 
el missioner d'esperança que porto dins, 
perquè expliqui allò que he vist i sentit 
a tots els meus germans del món.  Amén. 
                                   
►FAÇANA DE SANT ESTEVE 
Amb la restauració òptima de la façana principal 

se’ns va posar de relleu la necessitat permanent de 

mantenir l’edifici de Sant Esteve en bon estat de 

conservació (teulada, neteja de l’entorn immediat, 

mantenir a ratlla els coloms, revisar les baranes, 

etc...). Pel que fa a la conservació i evitar la 

degradació de l’entorn més proper a l’edifici 

declarat BCIN, se’ns va aconsellar posar un  cade-

nat dissuasiu, que no sigui cap agressió visual, i que 

pugui fer més la funció d’avís que no pas de 

barrera. Per això, ara s’han ja  instal·lat els cadenats 

dissuasius, d’acord amb ordenances i normatives, al 

capdamunt de l’escalinata principal i de la rampa. 

Per descomptat, s’obriran sempre que l’església 

estigui oberta i per tots els actes públics que 

escaigui.  
 

 ►DESPATX  INTERPARROQUIAL 
Passeig de 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 RTEBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Mia Rivera Jofre, filla d’Arturo i Alba 

Miquel Puiggart Arbós, fill Josep Mª Paula 

Èric Pallàs Trujillo, fill de Jordi i Trini 

Sara Pallàs Trujillo, filla de Jordi i Trini 

Àngel Reyes Ruiz, fill d’Àngel i Belinda 

                                       Enhorabona a les famílies! 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Maria Duran Llanas, als 95 anys. A.C.S. 

Maria Gravalosa Valeri, als 91 anys. A.C.S. 
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