
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PREGÀRIA 
 “Jesús, igual que Elies i Eliseu, no és pas   

enviat només als jueus”. Lc 4, 21-30 

 

 Gràcies, Senyor, per totes les persones 
 que m’han estimat I que m’estimen. 
 Elles m’han configurat, m’han fet ser tal com soc, 
 perquè ningú no existeix si no és estimat. 
 

 Fins i tot si els ha mancat traça,  
 el seu amor prové de tu. 
 I qui soc jo per a jutjar-los? 
 

 A vegades m’enorgulleixo 
 de les meves qualitats, pensant que són elles 
 que em fan únic i irrepetible. 
 Però sé que totes elles són contingents, 
 que es poden esvair per malaltia o decrepitud, 
 i que l’únic que compta de debò 
 és aprendre a estimar,  
 com pugui, d’una o altra manera. 
 

 Senyor, tu que et vas esforçar tant de temps 
 a Natzaret per ser tingut per un home corrent, 
 ensenya’m a estimar allò que hi ha de corrent 
 en totes les persones, 
 i a no voler ser estimat per altra cosa 
 que per la meva humanitat corrent. 

COM SOM CRISTIANS, AVUI ? 
En la línia del Papa Francesc podem ponderar que, havent 

descobert Jesucrist, sentint-nos tocats pel seu  l’Evangeli, hem 

de ser una Església de portes obertes, fent camí com a “Poble 

de Déu” (laics-ques, religiosos-es, capellans, bisbes i Papa). I 

amb el SÍNODE de la tardor del 2023 el Papa Francesc vol 

escoltar tot el Poble de Déu: els bisbes, i  tots els cristians de 

totes les realitats diverses d’Església, avui.  
 

Recordem-nos que “l’Església és de Déu i d’un lloc. Que sigui 

de Déu, vol dir que l’Església en ve i s’hi encamina, 

acompanyada per Jesucrist i animada per l’Esperit. Que sigui 

d’un lloc, vol dir que l’Església fa seus els goigs i les 

esperances, les tristeses i les alegries de tots els infants, joves 

i adults, sobretot dels més pobres, d’aquell lloc concret on 

s’arrela i s’edifica; i que també fa seu l’espai natural d’aquell 

lloc”  (J. Fontbona). Per això hem de mirar de caminar junts a la 

Llum de l’Esperit, sentir-nos part de l’Església-parròquies, 

sospesar com anem avançant, què se’ns demana com a 

cristians en aquests moments pels quals passem… 
 

Empalmant amb l’Evangeli d’aquest diumenge (Lc 4,21-30) 
contemplem Jesús a la sinagoga: llegeix un fragment d’Isaïes 

(61,1-2), que li permet presentar-se com el Servent, l’Ungit, el 

Crist, que servirà la causa de Déu pel bé de les persones. És a 

dir, que hi hagi pau, que suri la justícia, l’amor, el perdó, que 

tothom tingui el necessari per viure amb dignitat, que siguem 

més germans.  
 

L’Esperit de Jesús emmena a una dinàmica que ens reclama 

conversió: un tarannà de comunió fraternal  i de vivència de 

l’Evangeli que ens farà més creïbles, i per consegüent, 

evangelitzadors. Heus ací uns twits del Papa Francesc -més i 

més suggerents- que ho abonen:  

- «Una persona generosa i servicial, afable, pacient, que no és 

envejosa, no critica, no es vanta, no falta al respecte (1Co 
13,4-7), construeix el Cel en la terra. Potser no té visibilitat, 

però el que fa no es perdrà. Perquè el bé roman per a 

sempre»  

- «El diàleg entre persones de diferents religions no es fa 

merament per diplomàcia, amabilitat o tolerància. 

L’objectiu del diàleg és establir amistat, pau, harmonia i 

compartir valors i experiències morals i espirituals en un 

esperit de veritat i d’amor»  

- «La caritat s’alegra de veure que l’altre creix, i sofreix quan 

l’altre està angoixat: sol, malalt, sense llar, menyspreat, en 

situació de necessitat... La caritat és l’impuls del cor que ens 

fa sortir de nosaltres mateixos i que suscita la compartició i 

la comunió» 
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►ORDENACIÓ SACERDOTAL 

Amb goig, podem fer avinent que, si Déu vol, el Bisbe 

de Girona, Francesc Pardo, ordenarà de PREVERE (ca-

pellà)  l’EDGAR JAULENT, diaca, el proper diumenge, 

20 de febrer, a les 17 h, a la Catedral de Girona.  
 

Des del 19 de setembre que va rebre l’ordenació 

diaconal, ha exercit aquest ministeri com a “servidor” 

a les nostres parròquies. Així aquests últims mesos 

s’hi ha anat integrant i hi ha participat activament, 

amb il.lusió i compromís, en els diversos serveis 

parroquials, especialment pel que fa a les 

Celebracions de l’Eucaristia, de la Paraula, de les 

exèquies o funerals, de baptismes, en la pastoral dels 

malalts i el servei religiós a l’Hospital comarcal, a la 

catequesi i a Càritas Garrotxa, etc...  
 

Felicitem i encoratgem  l’Edgar per aquest pas, amb 

disponibilitat i despreniment, de compromís  consa-

grant-se al Crist amb el ministeri sacerdotal, al servei 

de l’Església.  Que amb  el seu tarannà proper sigui 

un bon convilatà garrotxí, i ens ajudi a tots, a apropar-

nos a l’Evangeli bo i sent i fent comunitat. Que el seu 

comportament fidel i coherent ens esperoni en les 

nostres fidelitats i a fer expressius els valors de 

l’Evangeli. Que sigui un bon treballador de l´Evangeli 

per acompanyar en el camí de la fe que compartim i 

celebrem. Que  sigui coratjós i que encoratgi sempre 

en la comunió fraternal i en la missió evangelitzadora 

dels serveis pastorals de les parròquies.  
 

Que el Bon Déu beneeixi el seu ministeri al servei de 

la Diòcesi, caminant junts, servint la causa de 

l’Evangeli i sabent estar amatent a les necessitats 

més sentides.   
 

►ORDENACIÓ DE DIAQUES PERMANENTS 

A l’avançada també podem fer avinent que, al cap 

d’un mes just,  el diumenge, 20 de març , a les 17 h., 

i a la Catedral, el bisbe Francesc presidirà l’Eucaristia, 

dintre de la qual conferirà el ministeri del DIACONAT 

a l’ALBERT GELIS, de Sant Esteve d’En Bas, i a en 

JOAN PUIG, de Banyoles, com a Diaques permanents 

al servei de la Diòcesi.  
 

Pel que fa a l’Albert, és funcionari de correus i 

participa activament en la vida parroquial del nostre 

arxiprestat, tant pel que fa a parròquies de 

l’agrupació d’Olot Santa Pau com de l’Agrupació de 

Besalú, especialment  en la litúrgia i la catequesi. Pel 

Diaconat, en l’exercici del seu servei pastoral, podran 

presidir celebracions de les exèquies o funerals, de 

matrimonis, de baptismes i en la Missa, llegir 

l’Evangeli i predicar l’homilia.  

Des d’ara felicitem de tot cor els nous Diaques 

permanents, i preguem per ells. 
 

Per descomptat, bo i donant-ne gràcies a Déu, 

convidem a tots els que pugueu a participar en 

aquestes celebracions a la Catedral de Girona. Per 

facilitar-hi l’anada,  comptem d’organitzar un 
autocar, que sortirà pels volts de les 15 h i tornarà 

després de les cerimònies. Ja n’informarem, dels 

detalls. Des d’ara es pot fer la inscripció al despatx 

interparroquial o a la mateixa sagristia. 

 

 

►SÍNODE: CAMINAR JUNTS:  
Aquí, apuntem una pauta con-

creta, amb preguntes perquè 

tots hi puguem pensar, i com- 

partir amb qui escaigui, les preguntes: 

• Com vivim a les nostres parròquies (grups, 

serveis, comunitats...) el fet de “caminar junts”? 

• Quins fets, quines experiències o quines realitats 

existents ens ajuden a sentir que “caminem 

junts”? 

• Què ens impedeix o ens dificulta de poder 

“caminar junts”? 

• Què ens suggereix l’Esperit per créixer en 

comunió amb qui “caminem junts”? 

• Tenim alguna iniciativa o proposta concreta? 

• Tanmateix, escoltant persones diverses, també 

ens podem fer ressò de com veuen l’Església i què 

és el que n’esperen. . .? 

Des d’ara, comptem que tindrem la reunió inter-
parroquial oberta per posar en comú les nostres 

reflexions, el proper dilluns, 7 de febrer, a les 19 h, 
i als locals del Casal Marià. Hi som convidats! 
 

► LA CANDELERA: dimecres, 2 de febrer 

El dimecres, el dia 2 de febrer, celebrarem la festa de 

la Presentació de Jesús al temple, coneguda 

popularment com la de la Candelera.  

Amb aquell relat tan entranyable dels dos ancians 

Simeó i Anna que el reben joiosos (Lc 2,22‐40), 

escena que reviurem amb la benedicció de la llum 
de les candeles, al començament de totes les 

MISSES: el Carme: a les 8’30 h, a Sant Esteve: a les 

10 h i al Santuari del Tura: a les 19 h. Es un signe de 

com volem rebre Jesús-llum a la nostra vida.  

El 2 de febrer és també el dia de la Vida 
Consagrada, i recordem i preguem per tots aquells 

monjos, religiosos, missioners (homes i dones) que 

han ofert la seva vida al Senyor en tants i tants 

carismes i serveis. 

També, aquest dia és la festa de VIDA CREIXENT, 

un moviment que té a les nostres parròquies un 

arrelament amb els grups de la gent gran que es 

reuneixen  mensualment. A les 12 del migdia hi haurà 

la tradicional benedicció de les candeles amb MISSA 

a l’església de Sant Roc.  
 

►ASSOCIACIÓ D’AMICS DE ST ESTEVE I DEL TURA 
Donades les circumstàncies sanitàries actuals, la Jun-

ta ha acordat suspendre la visita que estava prevista, 

pel dia 11 de febrer a Barcelona, al Museu d’Art Nacio-

nal de Catalunya, pel risc de contagi. Moltes gràcies. 
 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Margarita Ametller Vilar, als 86 anys 

Anna Esquena Barcons, als 91 anys 

Miquel Olcina Roca, als 74 anys 

Isabel Castells  Darnés, als 90 anys 

Joaquima Grabulosa Sitjà, als 88 anys 

Josep Garcia Contreras, als, 80 anys 

Àngela Sacrest Sala, als 88 anys 

Mª Encarnació Pursals, als 70 anys 

Juan Aguilar del Pilar, als 96 anys    

Enric Xargay Rubirola, als 83 anys 

Joan Nadal Palomé, als 95 anys         

 

 

Doneu-los, 

Senyor, el 

repòs etern 

 


