
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMPANYA CONTRA LA FAM AL MÓN 
 

 PREGÀRIA 
 “Feliços els pobres. Ai de vosaltres, els rics”.     

                                                Lc 6, 17.20-26 

 

 Ens dius, Senyor 
 que les benaurances són 
 el camí de la felicitat. 
 

 I perquè tu ens ho has dit 
 ens les hem après de memòria. 
 Diem que són el camí més excel·lent 
 i el resum del teu missatge. 
 

 Però quan cerquem la felicitat, 
 provem camins que no són els teus... 
 Ens costa tant obrir els ulls... 
 Ens costa reconèixer la pobresa 
 i renunciar a l’autosuficiència... 
 

 Fes-nos seguidors teus, Senyor. 
 Fes-nos descobrir i desitjar 
 el devessall de vida i de gràcia, 
de misericòrdia i de perdó 
que Déu guarda per als seus fills. 

COM VISC ELS CONTRASTOS DE LA VIDA? 
Saben prou per experiència, en molts fets de vida i notícies, que 

es barregen les situacions de benaurança, de placidesa, de 

benestar amb les circumstàncies costerudes, les situacions 

d’infelicitat i de malaurança. Certament que la nostra vida és 

plena de contrastos. El bé i el mal estan barrejats en nosaltres. 

El bé que desitgem i el mal que rebutgem. Tenim l’experiència 

del mal que no voldríem fer, però que fem,  i no acabem mai 

d’assolir prou el bé que maldem de fer.  
 

Mirem les lectures: Jeremies ho va fer expressiu: "Maleït l'home 

que es refia de l'ajut humà", "no tasta mai un moment de bo-

nança", i "Beneït l'home que es refia de l'ajut del Senyor", 

perquè com diu el Salm 1, és “feliç l’home que té posada en el 

Senyor la seva esperança”. I Sant Pau ho rebla dient: "Si 

l'esperança que tenim posada en Crist no va més enllà d'aques-

ta vida, som els qui fem més llàstima de tots els homes". 
 

Les Benaurances de l’Evangeli de Sant Lluc (Lc 6,17.20-26) 

estan en aquesta línia dels contrastos vivencials: d’un cantó 

apunten als pobres, als qui passen fam, als qui ploren i a 

aquells que són perseguits per causa del Crist; de l’altre, les 

malaurances  apunten als rics, als qui estan tips, als qui riuen i 

als qui reben les lloances de la gent. 
 

Núria Benages ho comenta ben atinadament. Ben mirat, tot 

això sembla un contrasentit perquè, segons la lògica del món, 

els feliços són (o haurien de ser) els malaurats de l’evangeli i, a 

l’inrevés, els benaurats de l’evangeli són (o haurien de ser) els 

qui la lògica del món menysté. Les benaurances no segueixen 

lògica del món sinó aquella de l’Evangeli que es regeix per uns 

altres barems que no tenen res a veure amb la riquesa, la 

sacietat, l’alegria passatgera o la vanaglòria. 
 

Sens dubte, el programa de les benaurances és transformador. 

Ací proposem algunes condicions que ens ajudin a viure-les 

millor: tenir un esperit joiós, ser sensibles al dolor dels altres, 

estimar els germans com el Crist ens ha estimat, evitar la 

superficialitat, no ser esclaus del corrent de torn, tenir el cor 

lliure, acceptar les nostres febleses, creure en el misteri, 

recuperar la ingenuïtat, ser creatius, tenir sentit de l’humor…, 

entre moltes altres que cada u se li poden acudir. 
 

Per als cristians, les Benaurances són un camí de conversió i un 

camí de felicitat. Encara que sembli estrany, conversió i felicitat 

no són pas incompatibles: la veritable conversió porta a la 

veritable felicitat i ambdues rauen en el cor. És veritat que les 

Benaurances no parlen explícitament de conversió; tanmateix 

exigeixen a la persona una transformació interior que respon a 

la bona notícia: la salvació ens ve del Crist. 
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►MANS UNIDES: campanya contra la fam  
Aquest cap de setmana se celebra la 63ª Campanya 

contra la fam en el Món. Enguany, s’assenyala com a 

lema “LA NOSTRA INDIFERÈNCIA ELS CONDEMNA A 
L’OBLIT”.   
 

La COL·LECTA extraordinària que es farà a les 

Misses anirà destinada a sufragar els projectes 

solidaris assumits i dels quals se’n fa un seguiment. 
 

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.  
 

MANS UNIDES 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”.  
 

PENSEM-HI . . . 
NO PODEM VIURE COM A ILLES ! Tenim el repte de 

generar esperança en un temps de desesperança. 

Somiem amb una única humanitat com a fills de la 

mateixa terra. Tanmateix la fam i la pobresa deriven 

de la pandèmia més dolorosa i més vergonyant a la 

qual s’enfronta l’ésser humà, la de la DESIGUALTAT. 
 

➢ l SAPS QUE la desigualtat no només és el 

desafiament principal, sinó també l’amenaça 

principal del món? 
 

➢ l SAPS QUE les vint-i-sis persones més riques del 

món posseeixen tanta riquesa com la meitat de la 

població mundial? 
 

➢ l SAPS QUE, a més dels ingressos, els salaris i les 

riqueses, les oportunitats de  les persones 

depenen del seu gènere, de la seva família i el seu 

origen ètnic,  de la seva raça, si tenen o no 

discapacitat i altres factors? 
 

➢ l SAPS QUE mil tres-cents milions de persones 

viuen avui en situació de pobresa  multidimen-

sional i el coronavirus podria augmentar aquesta 

xifra en cinc-cents  milions més? Per a la fam, la 

pobresa i la desigualtat no existeixen vacunes. 
 

PREGUEM-HI . . . 

Senyor i Pare de la humanitat, 

que vas crear a tots els éssers humans 

amb la mateixa dignitat, 

infon en els nostres cors un esperit fraternal. 

Inspira’ns un somni de retrobament,  

de diàleg, de justícia i de pau. 

Impulsa’ns a crear societats més sanes 

i un món més digne, 

sense fam, sense pobresa,  

sense violència, sense guerres. 

Que el nostre cor s’obri 

a tots els pobles i a totes les nacions de la terra, 

per reconèixer el bé i la bellesa 

que hi vas sembrar, 

per estrènyer llaços d’unitat,  

de projectes comuns, 

d’esperances compartides. 

                                   

 
 

►FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS  

Aquest diumenge, 13 de febrer, a les 17 h, als locals 

del Casal Marià (1er pis).La trobada mensual 

d’ESTUDI de la BÍBLIA i PREGÀRIA en comú. 
 

► ASSOCIACIÓ D’AMICS DE ST. ESTEVE I DEL TURA 

Promou un cicle de conferències sobre “L’església de 

Sant Esteve: preservar el seu continent i contingut”. 

La primera és prevista per aquest dimarts,  

15 de febrer, a les 19 h i al Casal Marià, amb el títol 

“ELS OLOTINS I LA SEVA COL.LABORACIÓ EN LA 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CATALÀ (1936)”, 

                      a càrrec de Joaquim Nadal, historiador 
La contesa del 1936 posà en risc el patrimoni artístic de 

Catalunya. Bona part de les obres del Museu d’Art de 

Catalunya i de col·leccions privades van ser custodiades a 

l’església de Sant Esteve. A la Casa Solà Morales s’hi van 

intal·lar la Comissaria General de Museus i els tècnics. Com 

es va viure l’esclat de la guerra a Olot i el fet que Sant Esteve 

esdevingués el dipòsit de les obres d’art? 
 

 ►SÍNODE: CAMINAR JUNTS:  

El Papa Francesc vol escoltar tot el Poble de Déu: als 

bisbes i a tots els cristians de totes les realitats 

diverses d’Església, avui. La propera reunió interpar-

roquial oberta per posar en comú les nostres 

reflexions, és prevista pel  
dijous, 17 de febrer, a les 19’30 h, 

i als locals del Casal Marià 

• 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? 

• Escoltant persones diverses, també ens podem fer ressò de 
com veuen-veiem l’Església i què és el que n’esperem.?  

Es poden fer arribar les respostes al despatx de la 

parròquia o directament a: sínode@bisbatgirona.cat 
 

►ORDENACIÓ SACERDOTAL 

El Bisbe de Girona, Francesc Pardo, ordenarà de 

PREVERE (capellà)  l’EDGAR JAULENT, diaca a les 

nostres parròquies, el proper 20 de febrer, a les 17 h, 

a la Catedral de Girona.  
Es fa un AUTOCAR per assistir a la cerimònia. Sortirà de Sant Roc a 
les 15 h i  farà una segona parada al Passeig de Barcelona per recollir 
les persones restants. Inscripcions al despatx interparroquial. 
  

►SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL TURA 

Recordem que diumenge vinent, amb motiu de 

l’ordenació de capellà de l’Edgar, NO HI HAURÀ el rés 

del rosari ni la Missa vespertina dominical de les 19 h. 
 

 ►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Gna. Oliva Fernàndez Gurièrrez, als 93 anys 

Catalina Bach Masberenguer, als 91 anys 

Angelina Rigart Guinó, als 88 anys 

Toni Sucarrats Mercader, als 87 anys 

Magdalena Balcells Coll, als 91 anys 

Andrés Boyero Gómez, als 98 anys 

Carme Farjas Costa , als 77 anys 

Dolors Paredes Martin, als 53 anys 

 

 
Doneu-los, 

Senyor, el 

repòs etern  


