
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

      

 
 

 
  
 PREGUEM AMB L’EVANGELI  
  
 Aquesta viuda pobra és la que  

 ha donat més que tots. (Mc 12, 38-44) 
 

 Gràcies, Senyor, per tanta gent 

 que prepara entrepans 

 sabent que no resoldran la vida 

 de la gent sense sostre. 
 

 Gràcies pels que van a visitar aquella àvia 

 i mitiguen una mica la seva soledat, 

 sabent que li queden tants problemes 

 per resoldre: la salut, l’economia, 

 la manca d’ascensor. 
 

 Gràcies per tants petits herois anònims 

 que fan tot el que poden i, el que no poden,  

 i ho deixen a les teves mans. 
 

 Dona’m la capacitat d’entrega 

 de la viuda pobra. 

 Que aprengui a no fer el bé 

 esperant ser reconegut i aplaudit, 

 que accepti passar desapercebut 

 i que la gent no m’entengui, 

 perquè sé que el petit bé que jo puc fer 

 es multiplica quan arriba a les teves mans. 

 
 
 

7 novembre del 2021                 Nº 964 
 

UN  CONTRAST  PER  DEFINIR-NOS 
El segon diumenge de novembre tenim la Campanya de 
GERMANOR «Som una gran família amb tu». Per prendre 

consciència de la necessitat de col·laborar econòmicament en el 

sosteniment de l'Església diocesana. Tinguem sentit de família  

en les nostres comunitats parroquials on tots som necessaris. 
 

L’escena de la viuda pobra (Mc 12,38‐44) és de les més 

entranyables de l’evangeli i expressa plàsticament una clau com 

actitud de vida amb el  contrast entre els mestres de la llei i la 

transparència bondadosa de la viuda.  
 

«No us fieu de…». Jesús -amb els seus deixebles- han acabat el 

camí començat a Galilea, han arribat al Temple de Jerusalem i es 

posa a “instruir la gent”. Allà mateix els engalta: «No us fieu dels 

mestres de la Llei». No us en fieu perquè només són aparença, 

feta de vestits especials, amb filactèries ben llargues només “per 

fer‐se veure” i per reclamar privilegis, inflats de pregàries 

pomposes, però buides. No us en fieu perquè no es cuiden d’allò 

que segons la Llei s’haurien de cuidar, és a dir, de la protecció de 

viudes i orfes que són els més desprotegits de la societat i per als 

quals la Llei demana una atenció més i més  preferent. Afegeix 

Jesús que “devoren els béns que correspondria a les viudes” 

sense adonar‐se que ells haurien de ser les mans de Déu per a 

fer arribar la vida a aquests que no tenen cap més manera de 

viure, és a dir, només poden viure “gràcies a Déu”.  Els deixa anar  

finalment: «Són els qui seran judicats més rigorosament.» És prou 

clar! El Temple de Déu hauria de ser el lloc on es mostrés que 

sempre s’ha d’actuar d’acord amb aquesta caritat que fa anar 

més enllà de la Llei i del seu compliment. No us en fieu pas!  
 

«Fieu‐vos de…». Fieu‐vos, en canvi, dels fets i no de les 

paraules. Fieu‐vos de les persones que amb les seves obres 

mostren com és el seu cor. Aleshores veiem com Déu, l’Amor de 

Déu, vessa bondat en ells. És la bondat entranyable de la viuda 

de Sarepta -com es llegeix a la primera lectura (1Re 17,10‐16)- que 

es va fiar del profeta Elies quan li demanava una cosa 

aparentment injusta, i va saber posar la vida de l’altre per davant 

de la seva. Ella havia donat vida, i Déu li va correspondre 

donant‐li vida i aliment enmig de la negror de la mort i la fam. És 

la lliçó de vida que Jesús veu a la sala del tresor del Temple. El 

tresor de veritat no és pas el diner i la riquesa que allà s’acumula, 

sinó que és el cor d’aquella dona que Jesús lloa: «Us dic amb tota 

veritat que aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots; 

els altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho 

necessitava per a viure, ha donat tot el que tenia.» Les «dues 

monedes de les més petites» de la viuda pobra són el tresor més 

gran que mai no hauríem imaginat: tenen valor diví! Nosaltres, ho 

captem?, ho sabrem entendre?, com ho portem? 
 

Ei, podríem exclamar: quina sort la gent que s’assembla a la 

viuda de l’evangeli, que viu com ella va viure i estima com ella va 

estimar… perquè ha trobat la clau del sentit de la vida, justament, 

en fer, del voler de Déu, l’entranya de la pròpia voluntat i del seu 

cor.  Heus ací una frase, ben veritat, de temps ha, i per avui: “els 

pobres ens apropen a l’Evangeli”. Estimem, compartint més !   

 

 



 
 

 

► “Amb tu som una gran família”  
La Campanya de GERMANOR ens recorda que del 

sentit de família cristiana se’n deriva el compro-

mís de la comunió de béns. I, per això, tots els 

batejats som cridats a aportar el nostre granet de 

sorra en el sosteniment de l’Església i les seves 

activitats apostòliques. Cada vegada és més 

necessari que els cristians ens adonem que 

l'economia de l'Església és cosa de tots. Col.labo-

rar-hi és un signe clau de la nostra pertinença. 
 

Tanmateix, agraïm especialment les quotes 
fixes de cooperació al sosteniment parroquial 
que moltes famílies ja fan i, pels qui no ho tenen, 

demanem la vostra atenció sobre l’oportunitat de 

fer una subscripció amb caràcter fix i/o fer una 

aportació com a donatiu.  
 

Tots els donatius realitzats poden comptar amb 
la desgravació fiscal pertinent.  
 

Quantitats que hem d’aportar les nostres 

parròquies al Fons comú diocesà: 

- Sant Esteve                                        7.571’00 € 

- Sant Cristòfol Les Fonts                     155’00 € 

- Sant Pere Màrtir                                5.508’00 € 

- Sant Roc                                             3.575’00 € 

- Batet de la Serra   (el resultat de la col.lecta)                    

- Riudaura                                                   61’00 € 

- Santa Pau                                               845’00 € 

- La Cot                     (el resultat de la col.lecta)                    
 

Per a la domiciliació bancària de la subscripció o 

aportació familiar, podeu fer arribar aquesta butlleta a 

la mateixa sagristia o al despatx parroquial (Pg. Miquel 

Blay, 3) 
 

-- BUTLLETA DE COL·LABORACIÓ 
FAMILIAR AMB LA PARRÒQUIA -- 

 

Nom i cognoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .   
 

DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Domicili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Població. . . . . . . . . . . . . . . .     Telèfon. . . . . . . . .  
 

Vull col.laborar amb la Parròquia de. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .amb una aportació  
periòdica   

(□ trimestral,   □ anual)  

de □  30 €,   □ 60 €,   □  90 €,  □ . . . . € 

o amb una aportació extraordinària de □100 €,  

□150 €,   □ . . . . .€ 
E S                        

Per descomptat, aquest compromís queda extingit en 
el moment que el sotasignat ho decideixi i ho 
comuniqui a la Parròquia pertinent 
Podeu fer arribar o lliurar aquesta butlleta a la mateixa 
sagristia o al despatx parroquial. Moltes gràcies. 
                       
       Signatura                                            Data:  

: 
 
 

 

 

 

  

♦ CONCERT solidari per Càritas Garrotxa 
Avui, 7 de novembre, a les 18 h i al Torín, concert de 

GÒSPEL a favor de Càritas.  
 

►SANT MARTÍ DE TOURS 
Dijous celebrem també Sant Martí, un dels sants més 

venerats al nostre país. Martí va néixer l’any 317 a 

Panònia (Hongria) fill d’un patrici romà i va ser 

educat a Pavia. Després es va enrolar a la guàrdia 

imperial.  
 

Un dels episodis més divulgats de la seva vida i 

plasmat en multitud d’imatges i en pintures és que, 

el 334, sortint de la ciutat d’Amiens, un dia d’hivern 

especialment fred, va trobar-se amb un pobre 

despullat. Martí, amb la seva espasa, va partir la seva 

capa en dos i en va donar la meitat al captaire.  
 

Ens podríem preguntar, per què li va donar només 

mitja capa? Per què no li va donar tota la capa? És 

que la meitat de l’uniforme romà pertanyia al soldat, 

però l’altra meitat era de l’emperador. Martí, doncs, li 

va donar al pobre tot allò que li podia donar. Va fer-li 

caritat sense faltar a la justícia. Aquesta capa de 

Sant Martí va ser una relíquia que durant segles els 

reis francs s’anaven transmetent. De “capeta” -capa 

petita- ve la paraula francesa “chapelle”, capella i 

totes les seves equivalents etimològiques. L’any 337, 

Martí va ser batejat, després de sis anys de 

catecumenat. Va tornar a Panònia i va ajudar també 

a la conversió de la seva mare. 
 

L’any 361 a Ligugé, al sud de Poitiers, Martí, després 

de fer vida eremítica, va fundar el primer monestir 

d’Occident i fou alhora nomenat bisbe de Tours. 

Martí, doncs, en la seva persona encarnava a la 

vegada el monestir i la diòcesi, els dos pilars que 

encunyarien Europa quan l’Antiguitat tardana donaria 

pas definitivament a l’Edat Mitjana. 
 

Encomanem a Sant Martí que ens ensenyi a practicar 

la caritat sense faltar a la justícia. 
 

L'ermita de Sant Martí de Santa Pau és un testimoni 

de la popularitat del sant a les nostres contrades. 

A SANT MARTÍ VELL DE SANTA PAU 
 

DIJOUS, 11, a les 12h: MISSA a llaor del sant 

Diumenge, 14, a les 12 h: MISSA (ofici solemne) 

                               Bona festa al veïnat i convilatans ! 
       

► COL.LECTA DEL DOMUND 2021 
Olot Sant Cristòfor les Fonts 100,00 

Olot Sant Esteve*  2.600,00 

Olot Sant Pere Màrtir 210,00 

Olot Sant Roc 510,00 

Santa Maria de Riudaura 100,00 

Santa Maria de Santa Pau 106,00 
*Sant Esteve 1.640,00 + El Tura 510,00 + El Carme 450,00€ 

Moltes gràcies per aquesta cooperació a les Missions 
                              

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Salvador Sau Serra, als 93 anys. A.C.S. 

Miquel Colomer Massegur, als 92 anys. A.C.S. 

Teresa Berga Juanola, als 91 anys. A.C.S. 

Jordi Pujol Coderch, als 83 anys. A.C.S. 
 

 


