
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREGÀRIA 
“El qui és la paraula es va fer home i plantà 

entre nosaltres el seu tabernacle” .Jo 1, 1-18 
 

Senyor, dona'ns Saviesa per orientar la 

nostra vida d'acord amb la teva Voluntat. 

Que tinguem prou humilitat  

per aprendre cada dia. 
 

Senyor, ensenya'ns a escoltar  

i a ser primmirats en el parlar. 

Que la ira no ens ofusqui la raó: 

així no ens haurem de penedir  

d'haver jutjat o ferit algun germà. 
 

Senyor, que les nostres paraules  

siguin sinceres i de fiar. 

Que el nostre parlar sigui  

el reflex de la bondat del nostre cor 

i palesi la teva presència enmig nostre 

. 

Apaivaga la nostra xerrameca mental  

perquè et puguem reconèixer 

en les persones i en els esdeveniments. 
 

Senyor, que sapiguem posar fre  

a la nostra llengua i fonamentar  

la nostra vida i les nostres conviccions  

en obres d'amor i de veritat. 
 

Que els bons desigs d'aquests dies, Senyor, 

siguin el nostre programa de vida  

per tot l'any que comença. 

EPISODIS DE VIDA QUE ENS PARLEN 

Hem començat el nou any amb desigs d’esperança i de 

serenor,  malgrat el desplegament i l’evolució que segueixi la 

sisena onada de la Covid-19. El Papa Francesc ha dit: 

“continuem vivint temps incerts i difícils a causa de la 

pandèmia” i “molts estan espantats pel futur i atabalats pels 

problemes socials, els problemes personals, els perills derivats 

de la crisi ecològica, les injustícies i els desequilibris 

econòmics mundials”. Mentrestant confiem que la cosa millori, 

encomanem-ho, i mirem de millorar nosaltres, sent junts més 

conscients, responsables i solidaris. 
 

Pel que fa  a l’Evangeli d’aquest diumenge (Jo 2,1-12) , 

eminentment simbòlic, hi llegim avui la descripció d’una festa 

de noces.  Jesús, la seva  mare, i els seus primers deixebles,  

participen en la festa com a convidats. Això ja és prou signifi-

catiu: la presència de Jesús denota la seva proximitat i empatia 

amb  tot allò que és humà, amb  les realitats quotidianes, amb  

la vida real de les persones, i en concret, amb l’alegria que uns 

nuvis comparteixen amb les seves famílies i els amics.  

En aquella  festa  es presenta una situació conflictiva: se’ls 

acaba el vi. La manca de vi significava un fracàs i  un descrèdit 

pels nuvis i un malestar pels convidats. Es descriu que Maria 

se n’adona de la situació i ho diu a Jesús: “No tenen vi”. La 

primera resposta de Jesús pot semblar desconcertant, però de 

fet introdueix el caràcter simbòlic de la  situació, i per tant, de 

tot el que se’n segueix. “No ha arribat la meva hora”.  

Jesús  té consciència que no ha vingut a resoldre màgicament 

les necessitats materials de la humanitat, sinó a  inaugurar una 

nova manera de viure la relació amb Déu i amb els altres. La 

vida no es pot reduir a pautes socials d’interessos, a costums i 

obligacions, sinó inspirada per l’experiència relacional 

d’estima, de respecte, de comprensió, de solidaritat. La manca 

de vi pot ser  símbol de moltes mancances, com malalties i 

situacions problemàtiques que  poden passar les nostres 

famílies i tantes persones que no tenen l’estima en la 

quotidianitat. El vi millor són les persones, estimant-se, sent 

solidàries i servidores de les bones causes humanes.  

I, si Maria, com a intercessora diu: “feu tot el que Jesús us 

digui”, aquesta conminació és també per a cada u de nosaltres 

a posar-nos a disposició de Jesús servint les persones en les 

seves necessitats. El Papa Francesc a asseverat que “el servei 

és el criteri del veritable amor i això s’aprèn especialment en 

la família, on ens fem servidors per amor els uns dels altres i 

ho hem de fer expressiu en la vida. A més a més el Papa 

Francesc  remarca que  l’Evangeli és “el millor dels vins  per 

l’impuls i l’alegria de viure estimant”. Que l’experiència 

cristiana ens esperoni a contribuir perquè sigui així. 
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►PREGUEM PER LA UNITAT DELS CRISTIANS  
     del 18 al 25 de gener del 2022 

Encetem un nou any 

amb una nova oportú-

nitat. Per una banda, hem 

de ser conscients de la 

importància d'aquest 

esdeveniment. Són dates 

que el moviment ecumè-

nic ja té memoritzades.  

Són uns dies importants on les diferents confessions 

cristianes (ortodoxos, anglicans, evangèlics i 

catòlics),  preguem a l'Esperit Sant, que faci possible 

la plena comunió. Ja no hi ha por d'interferències 

relació-nades amb el proselitisme. Ens trobem amb 

una setmana de pregària per la unitat ben assentada 

i respectada. 
 

Si faig personalment un balanç de tots aquests anys, 

en general, destaco, sense cap dubte, que ha estat 

altament positiu. Amb tot, per un altre costat, 

constato (i repeteixo que és una visió subjectiva), una 

certa monotonia que, potser, no fomenta gaire 

esperança pel que fa a donar noves empentes al 

diàleg ecumènic. Aquesta institucionalització en les 

trobades, a parer meu, estan, ara mateix, 

enquistades. No seria bo, arremangar-nos una mica i 

fer una reflexió conjunta per veure d'escoltar què ens 

diu l'Esperit?  
 

No oblidem que no hem de quedar tancats a una 

setmana. Sempre es repeteix que les trobades no 

han de quedar limitades a aquestes dates, sinó que, 

més aviat la setmana de pregària pretén ser un 

incentiu centrar-nos més -al llarg de tot l'any- en les 

coses bones que ens uneixen.  
 

Seria molt bo apropar-nos més. Encara hi ha una 

certa por i desconfiança i això degenera en 

distanciament i fredor. I l'Esperit Sant, ho sabem, és 

tot el contrari, una contínua novetat i el foc de l'Amor 

del Senyor que ens vol transfigurar a donar un 

testimoniatge conjunt de la seva Misericòrdia a tota 

la humanitat.  
 

És per això, que en aquesta setmana caldria viure 

amb més intensitat les pregàries d’unitat en la 

diversitat. Aquest any, el lema escollit i treballat pels 

cristians del Consell de les Esglésies de l'Orient Mitjà 

ha estat "Hem vist la seva estrella a Orient, i hem 
vingut a adorar-lo" (Mt 2, 2).  
 

Els cristians, de les diferents tradicions, som cridats 

a ser aquesta estrella, que van veure els Mags, per 

ser signe d'esperança i de comunió fraterna per tots 

els pobles. La divisió ens trenca, ens fa mal en el més 

profund que el Senyor va demanar al Pare i ens 

demana en tot moment a nosaltres: "Pare sant, 

guarda'ls en el teu nom, el nom que m'has donat, 

perquè siguin u com ho som nosaltres." (Jn 17, 11). 
 

Que tingueu una Setmana de Pregària per la Unitat 

dels Cristians ben intensa, agraïts amb la presència 

misericordiosa de nostre Senyor, que tant ens 

estima.  Xavier Artigas, diaca 

 

 

► FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS 
Pels adults que s’han interessat pel CATECUMENAT o 

la formació oportuna per rebre o completar els 

sagraments de la iniciació cristiana (Baptisme, 

Confirmació, Comunió), i per persones adultes, 

principalment vingudes de Llatinoamèrica, es fa una 

trobada mensual d’ESTUDI de la BÍBLIA i 

PREGÀRIA en comú. Serà aquest diumenge, 16 de 

gener, de les 17 a les 18 h, als locals del Casal Marià 

(primer pis). Hi som convidats! 
 

►HORA SANTA al Santuari de la Mare de Déu del Tura   
Avui, diumenge, 16 de gener, 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 
 

 ►PARRÒQUIA DE RIUDAURA 
         “Vetlleu per nostra vida Màrtir Sant Sebastià” (Goigs) 

Sebastià és un dels màrtirs dels primers segles que el 

poble cristià més ha venerat. La tradició diu que va ser 

un soldat cristià martiritzat en temps de Dioclecià (s 

IV).  Pintors i escultors l’han plasmat travessat de 

fletxes. I ha estat invocat d’una manera especial 

contra les pestes i les epidèmies. 
  

A Riudaura, ja a principis del segle XVII existia l’altar 

dedicat a Sant Sebastià i Sant Roc, que el 1605 passa 

a ser de Sant Sebastià i Sant Joan. És festa local. 
 

Dijous 20 de gener, Festa de SANT SEBASTIÀ. 

Amb motiu de la festa se’ns convida 

a  les 12 h: MISSA solemne  amb el cant dels goigs. 

Un cop acabada hi haurà un vermut popular al Pedró. 
 

►SORTIDA A BARCELONA - MNAC 
Amb l’inici del 2022, l’Associació Cultural d’amics de 

Sant Esteve i del Santuari del Tura, reprenent  les 

seves activitats i cursos de patrimoni.  
 

El dia 11 de febrer, es farà una anada amb autocar  a 

Barcelona, per visitar el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, MNAC,  on hi ha una exposició sobre el 

patrimoni català durant la Guerra civil. Se sortirà a les 

9 del matí, i la tornada serà als volts de les 17 h. 
 

En aquesta exposició Olot i Sant Esteve hi tenen  un 

paper molt important en la seva conservació.  A 

l’església de Sant Esteve, es van custodiar les obres 

provinents del recentment inaugurat Museu d’Art 

Modern i de col·leccions particulars. 

Inscripcions:  al despatx parroquial, els divendres,     

de les 19’30 a les 20’30 h. 
  

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Jaume Orri Vila, als 85 anys 

Betlem Ferrés Ventura, als 100 anys 

Manuel Cuenca Pavón, als 66 anys 

Rosa Llagostera Massegú, als 91 anys 

Francesca Guillamet Reixach, als 93 anys 

Manuela Moreno Narro, als 82 anys 

Salvador Fernàndez López, als 79 anys           Doneu-

los, Senyor, el repòs etern!     
 

 ►MESURES SANITÀRIES: VIGILANTS I RESPONSABLES 
Tinguem en compte l’ús de la mascareta, el rentat de 

mans, el distanciament prudent i l’aforament del 70 %. 

 

 

 

 


