
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Amb tu, som una gran família 
Celebrem  el Dia de l’Església Diocesa-

na, la Jornada de GERMANOR. Però la 

tasca de l’Església va més enllà d’un dia 

i d’un lloc. Per això se’ns demana que 

col.laboris amb la teva parròquia amb el 

teu temps, les teves qualitats, el teu 

donatiu o la teva pregària.  
  

  PREGUEM AMB L’EVANGELI  
  Reunirà els seus elegits, que vindran  

  de tots quatre vents. (Mc 13, 24-32) 
 

  Et donem gràcies, Déu i Pare nostre, 
  per la confiança que la teva paraula comunica. 
  Ja en el salm ens dius que no ens deixaràs 
  abandonats a la mort o a la destrucció, 
  sinó que ens ensenyes el camí que duu 
  a la vida autènticament humana, 
  tal com Jesús l’ha viscuda. 
 

  Et demanem que, en la vida de cada dia, 
  Jesús sigui la nostra llum en les foscors 
  que ens envolten i volen omplir-nos el cor. 
  Fes-nos viure ja des d’ara 
  més d’acord amb la nostra fe. 
 

  Ara que l’any ja camina cap a la seva fi, 
  ajuda’ns a saber agrair la teva presència 
  amorosa en nosaltres cada dia de la vida 
  i que, com la figuera a cada primavera, 
  siguem anunciadors i testimonis creïbles 
  de vida i esperança, de pau i fraternitat. 
 

  Pare, que l’Església sigui comunicadora 
  d’aquella joia i festa a desdir 
  que només es pot trobar a la teva presència. 
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CAMINEM  JUNTS  AMB  ESPERANÇA 

A mitjans d’octubre apuntàvem el Sínode de Bisbes que ha 

convocat el Papa Francesc per l’octubre del 2023. Recordem el 

lema: “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”.      
 

Ser sinodals significa “caminar junts”. Se’ns convida a preguntar-

nos com podem fer camí junts a la Diòcesi de Girona des de la 

vida de les nostres parròquies.  Som convidats a participar-hi com 

a feligresos, però especialment els laics i laiques que dirigeixen 

Celebracions de la Paraula, els implicats en els serveis pastorals, 

els catequistes, els col·laboradors, etc. . . 
 

Pel que fa a l’Agrupació de Parròquies d’Olot, a l’avançada, apun-

tem el dilluns, 29 de novembre, per tenir una presentació d’a-

quest Sínode i treballar la pauta de participar-hi. Oportunament ja 

farem la convocatòria oberta. Pot ser una molt bona oportunitat 

per a  compartir el valor del sentit de la fe  en Jesús, el sentit co-

munitari de la pertinença a l’Església i el sentit del testimoniatge 

evangelitzador, bo i mirant plegats de caminar en bona direcció. 
 

Ens hem d’ajudar a tenir una actitud de fe coratjosa i plena 

d’esperança, per deixar enrere prejudicis que no afavoreixen 

d’escoltar-nos i, esclar, que tampoc ajuden a escoltar Déu. El 

camí del cristià és de conversió contínua per unificar el que vivim, 

el que creiem i el que celebrem. Escau que preguem plegats, que 

ens escoltem pacientment els nostres parers i que compartim la 

recerca del que ens demana l’Esperit. 
 

Les lectures bíbliques d’aquests darrers diumenges de l’any 

litúrgic ens presenten testimonis escrits d’una visió positiva de 

l’historia, encara que les imatges del gènere  literari apocalíptic 

refereixen uns mals del món. Tanmateix l’objectiu és estimular a 

una mirada esperançada cap a un futur que s’acosta i que des 

d’ara preparem. Hi ha un futur per la humanitat, i Déu compta 

amb nosaltres per ser els artífex d’aquest present, que des d’ara 

maldem per bastir un futur millor. 
 

En aquest cas la Paraula de Déu il·lumina les nostres circumstàn-

cies concretes: cap on va la història? Cap on anem?  Com mirar i 

interpretar el que ens està passant? Molts ens trobem desconcer-

tats davant de les circumstàncies que travessa el món, el nostre 

país, l’Església. Hi ha moltes coses que no acabem d’entendre o 

que no sabem com les hauríem d’acarar. Ens costa de pair 

l’afany de poder d’uns i d’altres, la manca de diàleg, els dogma-

tismes, els comportaments incoherents dels qui estan cridats a 

servir. A més a més som conscients que hi ha en el fons moltes 

aliances ocultes, interessos creats, moviments que se’ns esca-

pen. Sembla que estiguem molt informats, però les informacions 

no sempre són contrastades, i sovint són mediatitzades per inte-

ressos de tota mena.  
 

Aquí està una crida a l’esperança: se’ns convida a estar atents 

per reconèixer-ne els petits senyals presents en els fets i en la 

vida de les persones. Se’ns demana saber donar a cada moment 

el valor que té, perquè sempre és un moment únic i irrepetible. 

Se’ns proposa que omplim la vida dels valors que apunten a 

un futur nou i definitiu, més enllà de tota caducitat. 

 
 

 



 
 

 

► “Amb tu som una gran família”  
Amb la campanya de Germanor parlem de 

sosteni-ment de l’Església, no només econòmic. 

Ben intencionadament, ens podem fixar molt 

més en el que som, en la nostra identitat de 

creients: el sentit de pertinença a les Parròquies 

de referència o comunitats, i el sentir-nos i ser 

Església, cridats a participar-hi i a implicar-nos-hi.  
 

Les Parròquies són el que nosaltres ajudem a ser.  

Tenen vida, fan uns serveis i se sostenen, tenint 

quatre pilars més i més importants: 

➢ col·laborar amb el nostre temps, 

➢ amb les nostres qualitats, 

➢ amb la nostra pregària, 

➢ amb el nostre suport econòmic. 
 

En aquesta Diada recordem que tenim un FONS 
COMÚ DIOCESÀ per les Parròquies de la 

Diòcesi. Cada Parròquia té una aportació 
assignada, calculada en base als ingressos, a la 

qual hi ajuntem la col·lecta extraordinària 

d’aquest diumenge.  
 

Tanmateix, agraïm les col·lectes dominicals, els 

donatius i, especialment, les quotes fixes de 
cooperació al sosteniment parroquial que 

moltesfamílies ja fan i, pels qui no ho tenen, 

demanem lavostra atenció sobre l’oportunitat de 

fer una subscripció amb caràcter fix i/o fer una 

aportació com a donatiu. GRÀCIES A TOTS DE 

PART DE TOTS. 
Per a la domiciliació bancària de la subscripció o aportació 

familiar, podeu fer arribar aquesta butlleta a la mateixa 

sagristia o al despatx parroquial (Passeig. Miquel Blay, 3) 
 

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

 

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

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

Domicili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Població. . . . . . . . . . . .  

 

Telèfon. . . . . . . . . .  . . . .  Mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

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 €,   

□ . . . . .€                        
                    

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:  
 

 
 

 

►ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR (CAPUTXINS) 
Avui, 14 de novembre, a les 10 h,  i als Caput-

xins, MISSA dels grecocatòlics de ritu bizantí. 

 

 

 

  

►CONFIRMACIONS 
Dissabte vinent, 20 de novembre, a la Missa anticipa-

da de les 19 h, a Sant Esteve, un grup de nois-es 

rebran de mans del Bisbe Francesc el sagrament de 

la Confirmació. Acompanyem-los amb la pregària. 
 

► MISSA FAMILIAR DE LA CATEQUESI 
La Missa familiar està estretament lligada a la cate-

quesi que segueixen els infants, pel que fa a la 

descoberta de Jesús, a la pregària i a la celebració de 

la fe. Els infants -amb els catequistes- seuen als 

bancs de l‘entorn de l’altar i durant la Litúrgia de la 

Paraula surten per trobar-se a la sagristia i reflexionar 

l’evangeli del dia adaptat a la seva edat.  

Hi són especialment convidats els infants de la 

catequesi i que hi vinguin junt amb els seus pares. 

Dia: diumenge, 21 de novembre 

Hora: a la Missa de les 11 h del migdia 

Lloc: a l’església de Sant Esteve 
 

►V JORNADA MUNDIAL DELS POBRES 
Es tracta d’una Jornada instituïda pel papa Francesc 

fa cinc anys. Amb el lema “De pobres, en  teniu 
sempre amb vosaltres” (Mc 14,7) se’ns recorda que 

hem de ser sensibles a les realitats de pobresa 

flagrant que hi ha.  No hem de perdre mai de vista 

l’oportunitat que se’ns ofereix de fer el bé compartint 

generosament. No es tracta d’alleugerir la nostra 

consciència donant alguna almoina, sinó de contra-

rrestar la indiferència i la injustícia amb l’actitud 

evangèlica de compartir més per fer un món de tots i 

per a tots, un món més just i fraternal. De segur que 

ho podem fer amb algun sacrifici o privació per tenir 

un gest solidari.   

El treball de Càritas, de la Pastoral de la Salut i dels 

Malalts, Mans Unides, molts serveis amb voluntariat i 

organitzacions, són viaductes d’apropar-nos al rostre 

dels malalts, dels més pobres, dels vulnerables i dels 

més necessitats i d’allargar-los la mà fraternal. 
 

► CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
El mes de novembre les deu diòcesis amb seu a 

Catalunya organitzen aquesta cadena de pregària. La 

iniciativa se celebra aquest novembre amb el lema 

"El somni de la vocació". Són bons els somnis 

possibles de realitzar  bo i desplegant la vida (crida i 

resposta) amb sentit lluminós evangèlic.  

Preguem perquè cada persona, cada membre de la 

comunitat parroquial sàpiga respondre a les crides 

(vocació) que Déu ens va fent al llarg de la vida, però 

especialment pels adolescents i joves, que en la 

resposta a les preguntes «grans» de la seva vida, 

sàpiguen preguntar-se a què els crida a ser el Senyor. 

Tinguem-ho present en la nostra pregària personal i, 

per descomptat, ens en farem ressò en la Missa 

diària, especialment els dies que té assignat el nostre 

bisbat de Girona:  2, 12 i 22 de novembre. 

Hi ha més informació a: https://www.cadenadepregaria.cat 
                                               

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Rafel Puig Canal, als 91 anys. A.C.S. 

Maria del Pozo Prieto, als 92 anys. A.C.S. 

Maria Nogué Fajula, als 95 anys. A.C.S. 

Rafela Ruiz Moreno, als 83 anys. A.C.S. 
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