
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PREGÀRIA 
 “Ho deixaren tot i el seguiren”. Lc 5, 1-11 
 

Perquè m’ho demanes, Senyor, 

perquè m’ho demanes, et dic  

que pots comptar amb mi. 
 

Enmig del mar embravit de la vida  

tu m’envies als germans, 

perquè sigui testimoni de l’evangeli; 

perquè sigui enmig d’ells i per a ells  

aquest «Pa partit» amb què tu  

vas voler que et féssim present. 
 

Fes-me testimoni  

de la teva vida entregada: 

el meu cor, omple’l del teu amor; 

els meus ulls, omple’ls de la teva tendresa; 

les meves orelles, de la teva atenció; 

els meus peus, de la teva diligència; 

les meves mans, de la teva entrega. 
 

Gràcies avançades, Senyor, 

per la vida que pugui créixer al meu voltant! 

I gràcies, sobretot, per la vida  

que has fet néixer en el meu cor. 

Compta amb mi, Senyor ! 

 

 “AQUI  EM TENIU,  ENVIEU-M’HI”  (Lc 5,1-11) 
Cada u tenim les nostres obligacions específiques a nivell 

personal, familiar, ocupacional, professional, que ens demanen 

temps, esforç i dedicació; però això no ens eximeix de 

preocupar-nos per uns àmbits  més amplis que el nostre petit 

cercle, dels quals,  vulguem o no, formem part: els veïns, el 

poble, el barri, la ciutat, el país, i,  en definitiva, el  món, aquest 

nostre món global  que és “la casa comuna de tots”.   
  

Pensem-hi: “tothom va a la seva... si només veus els que van a 

la seva”. Quan es diu o ho pensem, caiem en el desànim i tro-

bem les excuses que vulguem per no fer res. La negativitat sol 

ser injusta, contaminadora i contraproduent.  La dita és contra-

rrestada per l’experiència positiva i evangèlica que “fa més feliç 

donar que no pas rebre”. Això ens fa millors i ho millora tot. No 

hi ha mai un temps malaguanyat si l’omplim i li donem sentit. 
 

I pensem en tota mena de “voluntariats”: unes senzilles apor-

tacions que no tenen res a veure amb interessos mercantilis-

tes sinó amb disponibilitat, amb generositat i una confiança 

renovada en el valor del dia a dia i en la importància de les 

coses petites.  Quantes coses podem fer individualment en els 

nostres àmbits, i quantes coses podem fer a prop dels altres o 

associant-nos: en aquest camp immens on hi ha feina per a tots 

(el veïnatge més compartit, els serveis parroquials, les 

associacions, tantes organitzacions...). Només cal estar atents, 

per ser més positius que indiferents o negatius, tenir-ne ganes 

i, tanmateix, posar-nos-hi de veres... 
 

Mirem-ho a l’Evangeli d’avui (Lc 5,1‐11). Ens descriu  la crida 

que Jesús adreça a Simó, un pescador del llac de Galilea, i als 

seus col·legues. Es troben en una nit de pesca infructuosa. Jesús 

els parla de la Bona Nova de Déu... I diu a Pere i als de la barca 

“Tira endins, i caleu les xarxes per pescar”. Torna-ho a intentar, 

no desisteixis  davant el fracàs i la dificultat. L’Evangeli ens diu 

que Simó ho fa, fiant-se de la paraula de Jesús,  i el resultat és 

sorprenent i meravellós. 
  
Sembla una premonició  per més endavant, quan Simó i els 

seus companys assumeixin la tasca que Jesús els proposarà de 

“ser pescadors d’homes”. Això voldrà  dir-nos “ser servidors” de 

les persones, fer-nos trobadissos, ser acompanyants dels seus 

camins de vida, ser alliberadors de mals que els poden ofegar 

de tantes maneres. També voldrà dir-nos “anar pel món” on ens 

movem, proclamant i vivint l’Evangeli de l’amor i de la bondat 

de Déu, consolant, curant, animant, sembrant esperança.  
 

I, és clar, tots, amb “l’aquí em teniu”, podem fer  més i més per 

les persones que ens envolten, pels altres, pels serveis a la fe i 

per les situacions que tenim al davant o la vida ens presenta. 
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►MANS UNIDES: campanya contra la fam  
Mans Unides és l’associació de l’església catòlica per 

a l’ajuda i la lluita contra el subdesenvolupament i la 

pobresa i les seves causes. És, també, una organit-

zació no governamental de desenvolupament, de 

voluntaris, catòlica i seglar. Podem dir que mira de 

donar vida a les paraules de Jesucrist: “Vaig tenir 

gana i em vau donar de menjar; vaig tenir set i em vau 

donar de beure”.  
 

Les dues línies d’actuació de Mans Unides són: la 

sensibilització a casa nostra sobre la realitat dels 

països del Sud, i la col·laboració a través del 

finançament de projectes concrets que es segueixen.  
 

El cap de setmana vinent, com cada segon diumenge 

de febrer, se celebra la 63ª Campanya contra la fam 

en el Món Mans Unides. Enguany s’assenyala com a 

lema “LA NOSTRA INDIFERÈNCIA ELS CONDEMNA A 
L’OBLIT”.  I se’ns proposa:  
 

- el divendres, 11 de febrer, com el DIA DEL DEJU-
NI VOLUNTARI: en solidaritat amb les persones 

que cada dia dejunen per necessitat. L’import del 

dejuni es pot aportar a la Campanya contra la Fam. 
 

- el dissabte i el diumenge, 12 i 13 de febrer: 

COL·LECTA extraordinària a les esglésies per 

sufragar els projectes solidaris assumits. 
 

►JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 
El divendres, 11 de febrer, 

coincidint amb la festa de la 

MARE de DÉU de LOURDES, l’Es-

glésia celebra la JORNADA MUN-
DIAL DEL MALALT. 
 

L'objectiu d'aquesta jornada és 

sensibilitzar la societat al vol-

tant de la necessitat d’assegu-

rar la millor assistència possible 

a les persones  malaltes, i aju-

dar-les a elles a assumir la seva 

situació. També és una oportu- 

nitat perquè tots els cristians 

assumim especialment aquest compromís i siguem 

més conscients de l'important paper que tenen els 

serveis d'assistència religiosa a les residències i als 

hospitals i de la necessitat d'una bona pastoral de la 

salut, acompanyant els malalts i la gent gran. Alhora 

és una bona ocasió per agrair la tasca que fan els 

professionals i els voluntaris en el camp de la salut, 

dels malalts i de la gent més gran de les residències. 
 

El lema d’enguany és: “Sigueu misericordiosos com 
el vostre Pare és misericordiós” (Lc 6,36). A totes les 

Misses pregarem especialment pels malalts, per les 

seves famílies, pels professionals de la salut, i pels 

agents i voluntaris de la pastoral de la salut. 
 

Així, el divendres vinent, a la Missa de les 10 h., a 

Sant Esteve, pregarem pels malalts, i s’hi faran 

presents  els membres de la Delegació de l'Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes de la nostra ciutat, que 

animen i organitzen la peregrinació anual a Lourdes. 

Acabada la Missa hi haurà el res del Sant Rosari. 

 
 

►SANT ROC: TROBADA DE FE I LLUM 
Avui, diumenge, 6 de febrer, a les 16’30 h i als locals 

de Sant Roc hi haurà la trobada d’aquest moviment. 

 ►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. . .? 

Aquest dilluns, 7 de febrer, a les 19 h, i als locals 
del Casal Marià,  tindrem la reunió interparroquial 
oberta per posar en comú les nostres reflexions. 

Hi som especialment convidats a participar-hi! 

►FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS  
La trobada mensual d’ESTUDI de la BÍBLIA i PRE-
GÀRIA en comú serà el proper diumenge, 13 de 

febrer, a les 17 h, als locals del Casal Marià (1er pis). 
 

►UNA BONA NOTÍCIA: ORDENACIONS 
Amb gran alegria us anuncio que 

 el diumenge, 20 de febrer, a les 5 de la tarda, 

 a la Catedral de Girona,  

SERÉ ORDENAT PREVERE 
pel Sr. Bisbe de Girona, Francesc Pardo. 

Agrairé molt la vostra pregària i, si pot ser, 
la vostra presència. 

EDGAR JAULENT MARTÍNEZ 

I, 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.  
NOTA: Comptem que s’organitzarà un AUTOCAR per assistir 

a aquestes cerimònies d’ambdues ordenacions. Podem fer 

la inscripció a la sagristia o al despatx interparroquial.  
  

►SANT CRISTÒFOL LES FONTS 
Aquests últims dies s’han tapat esquerdes de les 

parets de l’església i s’ha fet un repàs de pintura a la 

nau central, el cor, el vestíbul i la porta de l’entrada. 

Es tracta d’una actuació que hi convenia, tant pel 

deteriorament com per la neteja, l’agençament i la 

conservació. El cost puja a 1.750 €, que se sufragaran  

amb el fons parroquial. Tanmateix, ho podem tenir en 

compte a les col·lectes. Moltes gràcies.  

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Maria Oliveras Ras, als 93 anys 

Lluís Llorà Espuña, als 83 anys 

Amparo Sala Sumalla, als 92 anys 

Angelina Quintana Bartrina, als 89 anys 

Maria Rubió Cos, als 94 anys 

Emilio Ardilla León, als 91 anys 

Josep Casals Espadaler, als 91 anys 

Angelina Rigart Guinó, als 88 anys 

 

 

 
Doneu-los, 

Senyor, el 

repòs etern 

 

 


